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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je balení a označování odpadů. Obsahuje přehled 

legislativy vztahující se k tomuto tématu, technické požadavky na shromažďovací 

prostředky odpadů, typy shromažďovacích prostředků odpadů, příklady balení 

a označování prostředků pro jednotlivé typy odpadů. 

Klí čová slova: 

odpad, obal, shromažďovací prostředky, balení odpadů, označování odpadů 

 

 

 

 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the waste packaging and labelling. It contains the overview 

of the related legislation, the technical requirements for the waste collecting means, types 

of the waste collecting means, examples of the packaging and labelling of the means for 

individual waste types. 
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waste, package, waste collection means, waste packaging, waste labelling 
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ÚVOD 

Mylná představa mnohých je, že se odpad likviduje. Odpad nelze zcela zlikvidovat, 

s odpadem můžeme pouze nakládat, což znamená, že odpad shromažďujeme, 

přemisťujeme, využíváme. Odpad nikdy nezmizí z naší společnosti, i když zmizí z dosahu 

jedince. Množství odpadů roste s naší rostoucí životní úrovní a člověk po celý svůj život, 

ať dělá cokoli, produkuje odpad. 

Při různých lidských činnostech vznikají různorodé odpady. Podle působení jejich 

negativních vlivů na živé organizmy a životní prostředí, rozeznáváme dvě základní 

skupiny odpadů – ostatní a nebezpečné. U ostatních odpadů negativní vlivy nepřekračují 

dohodnuté limitní znaky a projevy, u nebezpečných alespoň jeden, který je považován za 

nebezpečný, překračuje. 

Z hlediska životního prostředí je nejdůležitější předcházet vzniku odpadu nebo 

minimalizovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Pokud tohoto nelze zcela dosáhnout, 

měli bychom ho maximálně využít materiálově nebo energeticky. Materiálové využití 

odpadu znamená, že pomocí vhodných úprav odpadu se znovu získají materiály 

s původními vlastnostmi nebo materiály, které mají vlastnosti podobné jako původní. 

Energetické využití odpadu je jeho využití jako paliva nebo jiný způsob vhodný k výrobě 

energie. Z těchto důvodů je důležité, aby již při shromažďování odpadu, byly jeho 

využitelné složky odděleny od nevyužitelných. K tomu nám slouží odlišné shromažďovací 

prostředky. Můžeme tedy odpad bez velké námahy třídit a tak ho kvalitní odevzdat 

k dalšímu zpracování. Pokud tak neučiníme, nebude ho možné žádným způsobem využít 

a takový odpad skončí většinou na skládce. 

Ke správnému vytřídění odpadu je potřebné vědět, do kterého shromažďovacího 

prostředku, který odpad patří. Proto jsou shromažďovací prostředky barevně odlišovány 

a označovány druhem odpadu. Mnoho odpadů vzniká jako odpad z obalů. Na celkovém 

množství komunálních odpadů se odpady z obalů podílejí polovinou objemu. Obaly jsou 

zhotoveny z různých materiálů a někdy je obtížné rozpoznat z jakého materiálu je obal 

vyroben. Pro správné využití odpadu z obalů jsou materiály spotřebitelských obalů 

opatřeny identifikačním značením. Toto značení nám dává informaci o způsobu naložení 
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s obalem po jeho použití, z jakého materiálu je obal zhotoven a tím informaci do jakého 

shromažďovacího prostředku patří. 

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat odpady z hlediska jejich shromažďování, 

balení a označování, vymezením legislativního rámec vztahujícího se k balení 

a označování odpadů, charakterizací shromažďovacích prostředků pro jednotlivé typy 

odpadů, základní technické požadavky na shromažďovací prostředky a typy 

shromažďovacích prostředků, uvedením příkladů balení a označování prostředků pro 

jednotlivé typy odpadů při nakládání s odpady, při jejich shromažďování, soustřeďování, 

sběru, přepravě  a  dopravě. 
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1 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

1.1 Právní p ředpisy Evropského spole čenství 

1.1.1 Právní p ředpisy upravující problematiku odpad ů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech. 

Směrnice je určena členským státům, stanoví obecná pravidla pro nakládání s odpady, 

upravuje hlavní definice a zásady pro nakládání s odpady. Nahrazuje směrnici Rady 

75/442/EHS ze dne 15.července 1975 o odpadech, která byla již mnohokrát pozměněna 

a přestala být přehledná. 

Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech. Směrnice 

je určena členským státům, je vypracovaná na základě směrnice Rady 75/442/EHS 

o odpadech a obsahuje zvláštní a doplňující pravidla při nakládání s nebezpečnými odpady.  

1.1.2 Právní p ředpisy upravující problematiku obal ů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech 

a obalových odpadech. Směrnice stanovuje cíle v oblasti hospodaření s obaly a obalovými 

odpady za účelem jejich co nejmenšího negativního dopadu na životní prostředí. 

Základním požadavkem směrnice je prevence vzniku odpadu obalů, aby se obaly vyráběly 

tak, aby se jejich hmotnost a objem snížily na minimum při zachování požadavků na 

úroveň bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny balených výrobků. Doplňkovým principem 

je opětovné využití obalů, recyklace. 

1.2 Právní p ředpisy České republiky 

Podmínky pro nakládání s odpady a obaly upravuje právní řád České republiky tvořen 

zákony, nařízeními vlády a vyhláškami Ministerstva životního prostředí. Zákony a všechny 

prováděcí předpisy utváří jasná pravidla pro všechny, kteří se na vzniku odpadů podílejí. 
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1.2.1 Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. kv ětna 2001 o odpadech a o zm ěně 

některých dalších zákon ů 

Základní právní předpis České republiky, který stanoví pravidla pro předcházení vzniku 

odpadů a pro nakládání s odpady v souladu s právními předpisy Evropského společenství. 

Od doby svého vzniku byl již několikrát novelizován (příloha č.1). 

Tento zákon vymezuje základní pojmy týkající se odpadu a nakládaní s odpadem. Považuji 

za nutné, pro potřeby vypracování této práce, následující pojmy uvést: 

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

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 

zákona (příloha č.2), 

- nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpisem a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo 

více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona (příloha č.3), 

- komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u fyzických osob oprávněných k podnikání 

nebo právnických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 

právním předpisem, 

- původce odpadu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady, které vznikají na území obce 

při činnostech fyzické osoby mimo podnikatelské činnosti, se za původce odpadu 

považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu ve chvíli, kdy je 

fyzickou osobou odložen na místě k tomu určeném. Součastně s tím se obec stane 

vlastníkem těchto odpadů, 

- nakládání s odpady – shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 

a doprava, skladování, využívání a odstraňování odpadů, 

- shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním, 

- využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze zákona (příloha č.4), 
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- odstraňování odpadů – činnosti uvedené v příloze zákona (příloha č.5).[8] 

1.2.2 Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně 

některých zákon ů (zákon o obalech) 

Základní právní předpis České republiky, který upravuje podmínky nakládání s obaly 

v souladu s právními předpisy Evropského společenství. Od doby svého vzniku byl již 

několikrát novelizován (příloha č.6). 

Účelem zákona je chránit životní prostředí snížením vzniku odpadů z obalů nebo snížením 

jejich hmotnosti a objemu na minimum.   

Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při 

nakládání se všemi obaly, které jsou uváděny na trh nebo do oběhu, mimo kontejnerů 

používaných v silniční a železniční dopravě. Vymezuje základní pojmy týkající se 

nakládaní s obaly. Považuji za nutné, pro potřeby vypracování této práce, následující 

pojmy uvést: 

- obal – výrobek vyrobený z materiálu různé povahy, který je určený k balení, 

ochraně, manipulaci a dodávce výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo 

jinému uživateli a v místě nákupu tvoří prodejní jednotku nebo skupinu určitého 

počtu prodejních jednotek, v místě prodeje slouží jako pomůcka pro umístnění do 

regálů a může být z výrobku odstraněn, usnadní manipulaci s určitým množstvím 

prodejních jednotek a jejich přepravu tak, aby nedošlo k jejich fyzickému 

poškození, 

- nakládání s obaly – výroba, použití, úprava obalů a uvádění obalů do oběhu.[9] 

1.2.3 Zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. zá ří 2003 o chemických látkách 

a chemických p řípravcích a o zm ěně některých zákon ů 

Základní právní předpis České republiky, který upravuje podmínky nakládání 

s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s právními předpisy Evropského 

společenství. Od doby svého vzniku byl již několikrát novelizován (příloha č.7). 
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Tento zákon stanoví práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při 

výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických 

látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech.   

1.2.4 Vyhláška Ministerstva životního prost ředí č. 383/2001 Sb., ze dne 

17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška stanoví obecné požadavky na provozování zařízení k využívání, sběru a výkupu 

odpadů, technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů a vedení evidence 

odpadů. Od doby svého vzniku byla již několikrát novelizována (příloha č.8). 

1.2.5 Vyhláška Ministerstva životního prost ředí č. 381/2001 Sb., ze dne 

17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpad ů, Seznam 

nebezpe čných odpad ů a seznamy odpad ů a států pro ú čely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpad ů a postup p ři udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog odpad ů) 

Katalog odpadů slouží k řazení odpadů pod katalogová čísla druhů odpadů. Katalogová 

čísla jsou šestimístná. První dvojčíslí určuje skupinu odpadů podle druhu odpadu. Druhé 

dvojčíslí určuje podskupinu odpadů podle toho v jakém odvětví, při jaké činnosti odpad 

vzniká. Třetí dvojčíslí určuje název druhu odpadu. Nebezpečné odpady jsou v katalogu 

odpadů označeny symbolem hvězdičky. Od doby svého vzniku byla již několikrát 

novelizována (příloha č.9). 

1.2.6 Vyhláška Ministerstva životního prost ředí a Ministerstva zdravotnictví 

č. 376/2001 Sb., ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpe čných 

vlastností odpad ů  

Vyhláška stanoví kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a definuje nebezpečné vlastnosti odpadů. Od doby svého vzniku byla již novelizována 

(příloha č.10). 
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1.2.7 ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silni ční přepravě 

nebezpe čných v ěcí 

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., ze dne 26. května 1987 

o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

Příloha A a B - uvedené ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2009 Sb., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., 

č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. 

s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m.s. a 21/2008 Sb. m. s. 

o vyhlášení změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a předmětů“ „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích 

a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR). 

1.2.8 RID – Řád pro mezinárodní železni ční přepravu nebezpe čných v ěcí 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí je přípojkem C k Úmluvě 

o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, změněné 

Protokolem ze dne 20. prosince 1990 a Protokolem ze dne 3. června 1999. 

RID – uvedený ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 19/2007 Sb., kterým se doplňují sdělení 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., 

č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s. 

a č. 34/2005 Sb. m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční 

přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., 

změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 

1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb. m. s.  

ADR a RID obsahují všeobecné požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici 

a železnici, klasifikace a vyjmenování nebezpečných věcí, ustanovení o používání obalů, 

kontejnerů, nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, 

cisternových kontejnerů, včetně nápisů a bezpečnostních značek a označování dopravních 

a přepravních prostředků. 



Hana Randová: Balení a označování odpadů 

2010                                                                                                                                     8    

2 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY 

Shromažďovací prostředky slouží pro shromažďování odpadů v místě vzniku odpadů před 

dalším nakládáním s nimi. Obecně musejí splňovat požadavky na ochranu odpadů před 

nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů 

nebo jejich únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo ohrožující životní prostředí. 

Shromažďovacími prostředky mohou být obaly a nádoby – pytle, kanystry, sudy, popelnice 

a kontejnery. Materiál používaný na shromažďovací prostředky je převážně polyethylen 

a ocelový plech. Musejí splňovat technické požadavky dané vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Kombinací požadavků 

těchto právních norem vznikají základní technické požadavky na shromažďovací 

prostředky. 

2.1 Technické požadavky na shromaž ďovací prost ředky 

Technické požadavky na shromažďovací prostředky se týkají všech původců odpadů. 

2.1.1 Rozlišovací znaky 

Prostředky, které se používají jako shromažďovací prostředky na odpad, musejí být od 

ostatních prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady nebo používaných pro jiné 

druhy odpadů, jednoznačně a nezaměnitelně odlišeny. Rozlišovacími znaky jsou tvar, 

barva a popis.[5] 

2.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Důležitým požadavkem na shromažďovací prostředky je požadavek, aby svým provedením 

zajišťovaly bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci při vyprázdnění. Tento požadavek 

je velmi důležitý zejména u shromažďovacích prostředků, které jsou určeny pro 

shromažďování odpadů ze zdravotnických zařízení.[5] 
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2.1.3 Ochrana životního prost ředí 

Shromažďovací prostředky musejí svým provedením nebo v kombinaci s technickým 

provedením a vybaveností místa, kde jsou uloženy, zajišťovat ochranu životního prostředí 

před nežádoucími vlivy odpadů.  

Ochranu okolí před druhotnou prašností především při shromažďování pevných odpadů, 

které vznikly při spalování nebezpečných odpadů a odpadů s obsahem azbestu. 

Shromažďovací prostředky, do kterých jsou ukládány odpady podléhající povětrnostním 

vlivům, prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory, musejí splňovat požadavek 

na ochranu odpadů před povětrnostními vlivy. Interní odpady mohou být ukládány do 

shromažďovacích prostředků, které tento požadavek splňovat nemusejí. 

Shromažďovací prostředky musejí být z materiálu, který zaručuje odolnost proti 

chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny.[5] 

2.1.4 Shromažďovací prost ředky na komunální odpad – ČSN 

Shromažďovací prostředky na komunální odpad musejí splňovat požadavky na provedení 

a bezpečnost a ochranu zdraví, které odpovídají českým technickým normám. Normy jsou 

českými verzemi evropských norem. 

ČSN EN 840 – 1 Pojízdné kontejnery na odpad – Část 1: Kontejnery se dvěma koly 

a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení 

ČSN EN 840 – 2 Pojízdné kontejnery na odpad – Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly 

a objemem do 1300 l s plochým(mi) víkem(víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro 

čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení 

ČSN EN 840 – 3 Pojízdné kontejnery na odpad – Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly 

a objemem do 1300 l s klenutým(mi) víkem(víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro 

čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení 

ČSN EN 840 – 4 Pojízdné kontejnery na odpad – Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly 

a objemem do 1700 l s plochým(mi) víkem(víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy 

pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení 
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Normy ČSN EN 840 – 1 až ČSN EN 840 – 4 specifikují rozměry a požadavky na 

provedení pojízdných kontejnerů na odpad jmenovaných typů. Požadavky na konstrukci 

kontejneru, na celkový vnitřní prostor uzavřeného kontejneru – objem kontejneru, na 

jmenovitou hmotnost kontejneru – hmotnost nákladu kontejneru a na rozměry jednotlivých 

komponent kontejneru. 

ČSN EN 840 – 5 Pojízdné kontejnery na odpad – Část 5: Požadavky na provedení 

a zkušební metody 

Tato norma stanovuje zkušební metody pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 

1700 l. Cílem zkoušek je splnit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví obsluhy. Před 

započetím zkoušek musí být provedená všeobecná prohlídka kontejneru a jeho komponent. 

Kontrola před zkouškami se provádí vizuální prohlídkou kontejneru. Dále se kontroluje, 

zda rozměry kontejneru a jeho komponent, objemy kontejneru, průhyb u systémů 

s hřebenovou lištou, stanovená hmotnost, barva a značení, jsou ve shodě s ČSN EN 840 – 

1 až ČSN EN 840 – 4. Zkoušky kontejnerů musejí být prováděny na nových kontejnerech. 

Provádí se nárazová zkouška pádem koule, zkouška nárazu na každou stěnu tělesa a každý 

roh – náraz na šikmé dráze, zkouška nárazu na obrubník, zkouška pevnosti a valení – sjezd 

z obrubníku. Dále se provádí zkouška stability, zkouška tažení a valení zahrnující zkoušky 

kol a brzd, zdvihací a překlápěcí zkoušky prázdného a zatíženého kontejneru, zkoušky na 

trhliny způsobené vnitřním pnutím, zkouška držadla, korozní zkouška, zkouška stárnutí 

a zkouška kontejneru s klenutým víkem. Po ukončení zkoušek se provede kontrola 

kontejneru pro porovnání stavu kontejneru před zkouškami a po zkouškách. Drobné 

deformace jsou dovoleny, ale kontejner musí být plně funkční, aby splňoval požadavky. 

ČSN EN 840 – 6+A1 Pojízdné kontejnery na odpad- Část 6: Požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví 

Tato norma poskytuje základní požadavky pro pojízdné kontejnery na jejich konstrukci, 

držadla, kola, brzdy, směrovou aretaci, hrany, víka a čištění z hlediska ergonomie, 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

2.1.5 Přeprava shromaž ďovacího prost ředku 

Shromažďovací prostředek musí být vyprázdněn pouze do přepravního obalu, který je pro 

shromažďovaný druh odpadu určen, případně může být sám přepravním obalem. 
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Shromažďovací prostředek s odpadem může být také umístěn do skladu jako skladovací 

prostředek nebo umístěn nebo vyprázdněn ve sběrně nebo výkupně odpadů. Také může být 

umístěn nebo vyprázdněn v zařízení, které je určeno k využívání nebo odstraňování 

odpadů.[2] 

Slouží – li shromažďovací prostředek i jako přepravní obal, musí splňovat vedle 

základních technických požadavků na shromažďovací prostředky i požadavky upravující 

přepravu nebezpečných věcí, které stanoví Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. a Řád 

pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). 

2.1.6 Nebezpečný odpad 

Jako shromažďovací prostředky nebezpečného odpadu mohou podle vyhlášky sloužit 

speciální nádoby, kontejnery a obaly, které při tom splňují technické požadavky dané 

samotnou vyhláškou a zároveň předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. 

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen, musí na něm být 

uvedeno katalogové číslo odpadu, název nebezpečného odpadu, který je v něm 

shromažďován a jméno a příjmení osoby zodpovědné za manipulaci a údržbu 

shromažďovacího prostředku.[2] 

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu nebo v jeho blízkosti musí být 

viditelně umístěn identifikační list shromažďovaného nebezpečného odpadu (příloha č.11). 

2.1.7 Shromažďovací místo 

Při výběru umístění shromažďovacího prostředku nebo při výběru vhodného 

shromažďovacího místa je třeba brát v úvahu především otázky bezpečnosti při obsluze 

a požární bezpečnosti. 

Shromažďovací místo i shromažďovací prostředek musí být dobře dostupný a dávat 

možnost snadné manipulace, možnost obsluhy mechanizačními a dopravními 

prostředky.[2] 

Na shromažďovacím místě nebezpečného odpadu musí být viditelně umístěn identifikační 

list shromažďovaného nebezpečného odpadu (příloha č.11). 
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2.2 Shromaž ďovací prost ředky komunálního odpadu 

Komunálním odpadem se rozumí odpad, který vzniká v místech hospodářství a ubytování 

obyvatelstva, v centru lidské aktivity.  

Komunální odpad je možno rozdělit do dvou základních skupin. Tuhý domovní odpad, 

který vzniká v domácnostech a tuhý komunální odpad, který vedle odpadu z domácností 

zahrnuje i ostatní druhy odpadů, vznikající na území obce nebo města.[1]      

Tuhý domovní odpad tvoří obalové materiály – papír a lepenka, plasty v podobě sáčků, 

láhví a kelímků, sklo čiré a barevné, textilie, dřevěné bedny, palety, ocelový plech a hliník 

v podobě fólií, plechovek a vícevrstvé obaly.[4]     

Odpad z občanských vybaveností tvoří uliční odpady, odpady z parků, odpady ze služeb, 

odpady ze škol, úřadů a obchodů. 

Odpad objemný je komunální odpad, vznikající vyřazením objemného zařízení 

z domácností, materiál z menších oprav a úprav v domácnostech a odpady ze zahrad. 

Komunální odpad obsahuje podíl nebezpečného odpadu z domácností i živností. 

Komunální odpad, který zůstane po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného 

odpadu a nebezpečného odpadu a odpad, který je shromažďován do shromažďovacích 

prostředků na veřejných prostranství je směsný odpad.      

Složení komunálního odpadu je tedy velmi různorodé. Součástí komunálního odpadu jsou 

odpady domovní, materiály a výrobky, které již neplní svou funkci, oddělené frakce – sklo, 

papír, kovy, plasty, textil a odpady shromážděné při čištění veřejných prostranství.[1]      

Ke shromažďování komunálního odpadu slouží celá řada shromažďovacích prostředků 

plastových nebo kovových různých tvarů a velikostí. Pro oddělený sběr komunálního 

odpadu jsou shromažďovací prostředky odlišeny barevně. Odpady, které nepatří do 

barevných prostředků – plechovky, hrnce, kovové nářadí, hliníková víčka, alobal a jiné 

odpady se odkládají ve sběrném dvoře. Objemné odpady, které pro své rozměry nebo 

velkou hmotnost, nelze ukládat do běžných shromažďovacích prostředků se odkládají ve 

sběrném dvoře nebo do přistavených velkokapacitních kontejnerů. Odpady, které jsou 

nebezpečné a znehodnocují komunální odpad z hlediska jeho dalšího možného využití se 

odkládají ve sběrném dvoře nebo v mobilních sběrnách nebezpečného odpadu. Tyto sběrny 
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jsou vybaveny speciálními kontejnery, ze kterých nemohou nebezpečné látky unikat a na 

celé ploše podlahy mají vytvořenou záchytnou vanu s roštovou podlahou.   

2.2.1 Typy shromaž ďovacích prost ředků komunálního odpadu 

Polyethylenové pytle  

Polyethylenové pytle, objem 16 – 240 ml, slouží ke shromažďování a třídění odpadů 

z domácností, z obchodů, z provozoven služeb a kanceláří. Umožňují hygienické nakládání 

s odpady. Nevýhodou může být možnost jejich protržení při ruční manipulaci v průběhu 

nakládání, během přepravy a při vykládce.[4]  

 

    

Obrázek 1 Polyethylenové pytle, stojan na pytle[10] 

Polyethylenové nádoby 

Polyethylenové nádoby, objem 8 – 110 l, slouží ke shromažďování a třídění veškerého 

komunálního odpadu.  

 

Obrázek 2 Polyethylenové nádoby[10] 

Popelnice 
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Popelnice, objem 110 l, materiál ocelový plech, jsou velmi vhodné pro shromažďování 

komunálního odpadu u rodinných domků. 

 

Obrázek 3 Popelnice[10] 

Pojízdné kontejnery – kontejnery opatřené koly 

Kontejnery jsou vhodné na shromažďování a třídění veškerého komunálního odpadu. 

Podle popisu a barevného provedení se používají trvale na jeden druh odpadů. Kontejnery 

jsou uzavřené víky, některé mají upravené víko pro vhoz odpadu.  

Kontejnery se dvěma koly malé – objem do 200 l, velké – objem mezi 200 l a 400 l. 

Kontejnery se čtyřmi koly s plochými víky, objem do 1300 l. 

Kontejnery se čtyřmi koly s klenutými víky, objem do 1300 l. 

Kontejnery se čtyřmi koly s plochými víky, objem do 1700 l. 

    

Obrázek 4 Pojízdné kontejnery[10] 
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Velkokapacitní kontejnery 

Velkokapacitní kontejnery slouží k shromažďování a svozu objemného odpadu 

z domácností, na odvoz suti nebo sypkých hmot, na odpadní dřevo z demoličních prací 

nebo odpadu ze zahrádkářských kolonií.[4] 

Vanové kontejnery, vanové kontejnery s víky, vanové kontejnery se sklopným čelem. 

Kontejner se střechou je vhodný na shromažďování a transport odpadů, které je třeba 

zabezpečit před povětrnostními vlivy. 

    

Obrázek 5 Velkokapacitní kontejnery[10] 

2.3 Shromaž ďovací prost ředky nebezpe čného odpadu 

Nebezpečné odpady jsou odpady, ve kterých jsou látky s vlastnostmi, které mohou být 

nebezpečné člověku a životnímu prostředí.  

Odpady s nebezpečnými vlastnostmi jsou odpady chemikálií, odpadní oleje, odpad 

elektrotechnický a elektronický, odpad obsahující freony, odpady azbestu, odpady ze 

zdravotnických zařízení, rtuť a odpady obsahující rtuť, kadmium a odpady obsahující 

kadmium, a polychlorované bifenyly. 

Nebezpečné odpady pocházejí především z výrobní sféry, prakticky veškeré odpady 

z chemického průmyslu i z ostatních průmyslových odvětví lze považovat za 

nebezpečné.[3] 

Nebezpečné složky obsahuje odpad z domácností a živností. Nebezpečným odpadem jsou 

staré a nepoužité léky, žárovky, zářivky, rtuťové teploměry, obrazovky televizi, monitory, 

baterie obsahující některé těžké kovy, baterie z notebooků, baterie z mobilů, autobaterie, 
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zbytky čistících prostředků, zbytky chemických prostředků na ochranu rostlin a proti 

škůdcům, zbytky umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a mořidel, zbytky barev, organická 

rozpouštědla, lepidla, odmašťovadla, použité motorové oleje, nemrznoucí náplně do 

motorů, mazací oleje. Některé z těchto odpadů je možno recyklovat, některé se recyklovat 

nedají a spalují se ve spalovnách nebezpečného odpadu.   

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v plastových nebo kovových shromažďovacích 

prostředcích s bezpečně těsnícími uzávěry. Materiál shromažďovacího prostředku musí být 

zvolen podle fyzikálních a chemických vlastností shromažďovaného odpadu.  

2.3.1 Typy shromaž ďovacích prost ředků nebezpe čného odpadu 

Nádoby na baterie 

Nádoby na baterie slouží ke shromažďování menších baterií a monočlánků. 

 

Obrázek 6 Nádoby na baterie[10] 

Kontejnery na zářivky 

Kontejnery na zářivky slouží ke shromažďování a přepravě opotřebovaných trubic  

a výbojek. 
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Obrázek 7 Kontejner na zářivky[10] 

Nádoby na odpad ze zdravotnických zařízení 

Nádoby na odpad ze zdravotnických zařízení slouží na shromažďování použitých jehel 

a jiného drobného zdravotnického odpadu. Nádoby na mediciální odpad jsou určeny na 

jedno použití. Při přitlačení víka na nádobu se obě části pevně spojí. 

 

Obrázek 8 Nádoby na odpad ze zdravotnických zařízení[10] 

Polyethylenové a kovové kanystry  

Polyethylenové a kovové kanystry slouží ke shromažďování a přepravě kapalného 

nebezpečného odpadu.  

Nádoba na hořlaviny, ocelová nádoba vybavená samouzavíracím víčkem a dvojitou 

uzávěrou proti prošlehnutí plamene. 

    

Obrázek 9 Polyethylenové a kovové kanystry[10] 
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Polyethylenové a kovové sudy  

Polyethylenové a kovové sudy slouží ke shromažďování a přepravě pevného a kapalného 

nebezpečného odpadu. Sudy se zátkami jsou určeny pro kapalné odpady, sudy 

s odnímacím víkem pro shromažďování sypkých, pastovitých a tuhých látek.   

          

Obrázek 10 Polyethylenové a kovové sudy[10] 

Kontejnery na pevné nebezpečné látky  

Kontejnery na pevné nebezpečné látky slouží ke shromažďovaní a přepravě pevných 

nebezpečných látek. Mohou být polyethylenové nebo z ocelového plechu. 

 

Obrázek 11 Kontejnery na pevné nebezpečné látky[10] 

Kontejnery na kapalné nebezpečné látky  

Kontejnery na kapalné nebezpečné látky slouží ke shromažďování kapalných 

nebezpečných látek. Kontejnery bývají dvouplášťové a některé jsou vybaveny čidly pro 

případný únik nebezpečné látky.  
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Obrázek 12 Kontejnery na kapalné nebezpečné látky[10] 

Záchytné palety  

Záchytné palety slouží na ochranu životního prostředí, zabraňují únikům nebo rozlití 

skladovaných tuhých nebo kapalných látek. 

 

Obrázek 13 Záchytná paleta[11] 

Záchytné vany  

Záchytné vany slouží k zamezení úniku kapalných látek a zaručují bezpečné uskladnění 

kontejnerů a nádrží obsahující nebezpečné látky. 

 

Obrázek 14 Záchytná vana[12] 
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3 BALENÍ A OZNA ČOVÁNÍ ODPADŮ 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcí 

předpisy stanoví požadavky na balení a označování odpadů, zejména odpadů 

nebezpečných.  

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, mnoho odpadů vzniká jako odpad z obalů. Obal 

nebo obalový materiál, kterého se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů (příloha č.2), mimo odpadů vznikajících 

při výrobě, je odpad z obalů. 

Obaly mohou být vyrobeny z různých materiálů a rozeznat je může být někdy velmi těžké. 

Používání identifikačního značení materiálů usnadňuje komunikaci, šetří místo a přispívá 

k jednoznačnosti sdělovaných informací. Pro využití odpadů z obalů umožňuje kvalitní 

třídění podle materiálu a tím i využití odpadů z obalů materiálově nebo energeticky.  

V součastné době žádná právní legislativa nestanoví povinnost označování obalů 

z hlediska materiálové identifikace a ponechává systém označování materiálu, ze kterého 

je obal vyroben, na dobrovolném způsobu.  

Materiálové značení je tedy dobrovolné, ale pokud se materiál označí, musí to být 

v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon 

o obalech). Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, 

označí na tomto obale nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je vyroben, je povinna 

toto značení provést v souladu s právními předpisy Evropského společenství (Příloha č. I 

až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační 

systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 

o obalech a obalových odpadech). 

Identifikační značení pro využití odpadů z obalů je značení složené z číselného a nebo 

písemného identifikačního kódu materiálu (příloha č.12), ze kterého je obal vyroben 

a z grafické značky nebo pouze z písemného identifikačního kódu. Grafická značka je 

nejčastěji obrazec ve tvaru rovnostranného trojúhelníku složený ze tří plných šipek 

(Obrázek 15). ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení 

obalů pro následné využití odpadu z obalů doporučuje použití číselných nebo písemných 
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identifikačních kódů nebo jejich kombinace pro jednotlivé materiály a použití grafické 

značky (Obrázek 16).  

 

Obrázek 15 Grafická značka[13] 

 

Obrázek 16 Příklady kombinací identifikačního značení[13] 

Materiál z různých materiálových skupin (kompozitní materiál), kde jednotlivé materiálové 

skupiny nejdou od sebe ručně oddělit se označuje podle převažujícího materiálu, který je 

obsažen minimálním podílem 95% hmotnostních (příloha č.13). 

3.1 Shromaž ďovací prost ředky na t říděný odpad 

Třídění a oddělené shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů je velmi důležité 

z hlediska přednostního využití odpadů. Tříděním se jednak získá velký podíl odpadů, 

které je dále možno recyklovat a vytříděním nebezpečných složek z komunálního odpadu 

se značně minimalizuje možnost jejich negativního působení na životní prostředí. Část 

zbylého komunálního odpadu je možno spálit ve spalovně komunálního odpadu a jen 

nepatrná část nevyužitelného a nespalitelného odpadu pak končí na skládce.[5] 

  

  PET 

1 

  PET 

1 PET 
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Na oddělený odpad se používají jako shromažďovací prostředky polyethylenové nádoby 

a pojízdné kontejnery, které jsou podle druhu separované složky odlišeny barevně – barva 

modrá, žlutá, zelená, bílá, oranžová, hnědá a černá. 

3.1.1 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva modrá 

Do modrých shromažďovacích prostředků se shromažďuje papír (příloha č.14).  

Množství papíru v celkovém množství komunálního odpadu činí 8 – 25 %. Polovinu 

množství papíru činí noviny a časopisy, zbytek jsou papírové obaly a jiný papír.[6] 

Modré shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 01 01 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Papír a lepenka. 

Shromažďovací prostředky mohou být označeny samolepící nálepkou na tříděný odpad. Na 

nálepce jsou kreslené symboly doplněny textem. Nálepky slouží pro lepší orientaci, jaký 

druh odpadu do shromažďovacího prostředku patří. 

 

Obrázek 17 Nálepka na tříděný odpad – papír a lepenka[14] 

3.1.2 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva žlutá 

Do žlutých shromažďovacích prostředků se shromažďují plasty (příloha č.14).  
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Množství plastového odpadu v celkovém množství komunálního odpadu činí 15 %. 

Z plastů je vyrobena většina obalů na potraviny, z plastů jsou vyráběny věci běžné potřeby. 

Plasty jsou lehké, odolné, pružné skoro nezničitelné. Všechny tyto vlastnosti jsou 

u výrobků výhodou a proto se plastové výrobky v posledních letech velice rozšířily. 

Plastové odpady mají tyto vlastnosti také, ale u nich nejsou výhodou, naopak katastrofou. 

Hlavní surovinou na výrobu plastů je ropa, která se řadí mezi neobnovitelné zdroje. Dva 

důležité důvody k tomu, aby se plastové odpady maximálně využívaly, předávaly se 

k recyklaci a nedostávaly se na skládky odpadů.[6] 

Žluté shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 01 39 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Plasty. 

Shromažďovací prostředky mohou být označeny samolepící nálepkou na tříděný odpad. Na 

nálepce jsou kreslené symboly doplněny textem. Nálepky slouží pro lepší orientaci, jaký 

druh odpadu do shromažďovacího prostředku patří. 

 

Obrázek 18 Nálepka na tříděný odpad - plasty[14] 

3.1.3 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva zelená 

Do zelených shromažďovacích prostředků se shromažďuje barevné sklo (příloha č.14).  

Množství skleněného odpadu v celkovém množství komunálního odpadu činí 7 – 9 %.  
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Sklo je biologicky a chemicky neaktivní materiál. Používá při přípravě jídla, vyrábí se 

z něj varné nádobí. Sklo je výborný obal, je možno ho dobře udržovat v hygienicky 

přijatelném stavu a je velmi pevné, ale obaly ze skla jsou v porovnání s obaly z papíru 

nebo plastů znatelně těžší. Nevýhodou skla je jeho křehkost, snadno se rozbije. Jeho 

použití je velmi široké, sklo je v oknech a dveřích domů, ze skla jsou televizní obrazovky, 

zrcadla, žárovky a jiné výrobky pro běžné použití. 

Dobré vlastnosti skla jsou u výrobků výhodou avšak z hlediska odpadů stejně jako plasty 

nevýhodou. Pokud se sklo dostane na skládku s ostatním odpadem, vůbec nic se s ním 

desítky až stovky let nestane. Závažný důvod k tomu sklo třídit.  

Při třídění skla se rozlišuje jakou má barvu, protože vedle základních složek se do skla 

přidávají různé přísady podle toho, jaké se z něho budou dělat výrobky. Tyto přísady mění 

vlastnosti skla a složení skla rozhoduje o budoucím způsobu recyklace. Rozlišuje se sklo 

barevné (zelené, hnědé, modré) a sklo čiré.[6] 

Zelené shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 01 02 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Sklo. 

Shromažďovací prostředky mohou být označeny samolepící nálepkou na tříděný odpad. Na 

nálepce jsou kreslené symboly doplněny textem. Nálepky slouží pro lepší orientaci, jaký 

druh odpadu do shromažďovacího prostředku patří. 

 

Obrázek 19 Nálepka na tříděný odpad - sklo[14] 
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3.1.4 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva bílá 

Do bílých shromažďovacích prostředků se shromažďuje čiré sklo (příloha č.14).  

Bílé shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 01 02 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Sklo. 

Shromažďovací prostředky mohou být označeny samolepící nálepkou na tříděný odpad. Na 

nálepce jsou kreslené symboly doplněny textem. Nálepky slouží pro lepší orientaci, jaký 

druh odpadu do shromažďovacího prostředku patří. 

3.1.5 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva oranžová 

Do oranžových shromažďovacích prostředků se shromažďují nápojové kartony (příloha 

č.14). 

Nápojové kartony v celkovém objemu domovního odpadu činí 2,4 – 4,8 %. 

Nápojové kartony jsou vícevrstvé obaly vytvořené z papíru, polyethylenové fólie 

a hliníkové fólie. Jednotlivé materiály plní konkrétní funkci nosnou a ochrannou. Papír 

zaručuje pevnost obalu, polyethylen nepropouští vlhkost ani mikroorganismy a hliník 

chrání obsah před světlem. Nápojové kartony se dělí na aseptické a neaseptické. Aseptické 

nápojové kartony jsou vytvořeny ze všech třech materiálů a používají se na výrobky 

s prodlouženou trvanlivostí. Neaseptické nápojové kartony jsou vytvořeny z papíru 

a polyethylenu a jsou určeny pro pasterizované výrobky, výrobky určené k rychlé spotřebě. 

Výhodou nápojových kartonů je jejich nízká hmotnost, dobrá skladnost 

a manipulovatelnost.  

Nápojový karton je ze 70 % hmotnosti tvořen vysoce kvalitním papírem charakteristickým 

dlouhými a pevnými vlákny. Správně vytříděný nápojový karton se stává zdrojem cenné 

suroviny, velmi kvalitního celulozovaného vlákna, které je možno použít pro výrobu 

nových lepenkových obalů.[7] 

Shromažďovací prostředky mohou být označeny samolepící nálepkou na tříděný odpad. Na 

nálepce jsou kreslené symboly doplněny textem. Nálepky slouží pro lepší orientaci, jaký 

druh odpadu do shromažďovacího prostředku patří. 
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Obrázek 20 Nálepka na tříděný odpad – nápojové kartony[15] 

3.1.6 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva hn ědá 

Do hnědých shromažďovacích prostředků se shromažďuje bioodpad (příloha č.14). 

Množství bioodpadu v celkovém množství komunálního odpadu činí 10 – 15 %.  

Bioodpad je odpad biologicky rozložitelný působení mikroorganismů, bakterií, plísní, žížal 

a dalších živých organismů. Rozkladem vznikne stabilní organická hmota.  

Sběr bioodpadu z domácností není jednoduchý. Bioodpad se rychle kazí a po pár dnech 

zapáchá. Na shromažďovaní jsou potřebné speciální kontejnery s větracími otvory, které 

umožňují cirkulaci vzduchu a tím omezují tvorbu nepříjemných plynů a snižují zápach. 

Svoz bioodpadu musí být častý a je potřeba speciální auta. To vše dohromady je velmi 

nákladné.[6] 

Odpady ze zahrad, listí, shrabaná tráva, ořezané větve se shromažďují do velkokapacitních 

kontejnerů ve sběrném dvoře nebo do přistavených velkokapacitních kontejnerů v místech 

předpokládaného výskytu těchto odpadů. Do bioodpadu do sběrného dvora se nedávají jiné 

odpady. 

Hnědé shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 01 08 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Biologicky rozložitelný odpad 

z kuchyní a stravoven. 

Velkokapacitní kontejnery jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 02 01 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Biologicky rozložitelný odpad. 
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3.1.7 Shromažďovací prost ředky na t říděný odpad – barva černá 

Do černých shromažďovacích prostředků se shromažďuje směsný komunální odpad. 

Směsný komunální odpad je odpad, který vznikl po vytřídění papíru, skla, plastů, 

nápojových kartonů, bioodpadu, kovů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu 

z komunálního odpadu. Odpad, který se již nedá třídit a končí na skladkách nebo ve 

spalovnách. 

Černé shromažďovací prostředky jsou označeny katalogovým číslem odpadu dle Katalogu 

odpadů 20 03 01 a názvem odpadu dle Katalogu odpadů Směsný komunální odpad. 

3.2 Balení a ozna čování nebezpe čných odpad ů 

Specifické požadavky na balení a označování nebezpečných odpadů stanoví zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcí 

předpisy.  

Další požadavky na balení a označování nebezpečných odpadů stanovuje zákon 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, 

vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. a Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí (RID). 

3.2.1 Balení nebezpe čných odpad ů 

Balení nebezpečných odpadů musí vyhovovat několika požadavkům. Nebezpečné odpady 

musí být opatřeny obaly a uzávěry, které jsou konstruovány tak, aby z nich jejich obsah 

nemohl při normálních podmínkách samovolně unikat. Materiály, použité na zhotovení 

obalů a uzávěrů, nesmějí být nebezpečnými odpady narušovány ani významně zeslabovány 

a nesmějí s nimi vyvolat žádný nebezpečný účinek. Obaly a uzávěry musejí být natolik 

pevné, aby při běžném způsobu zacházení odolávaly nárazům a poškození. Nesmí 

docházet k samovolnému uvolnění uzávěru. Obaly, které jsou určené k opakovanému 

použití, musí být vyrobeny tak, aby po otevření a opětovném uzavření jejich obsah 

neunikal. 
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Obaly používané na balení nebezpečných látek se musí lišit od obalů používaných k balení 

potravin, pitné vody a léčiv. Musejí mít takovou barvu nebo grafickou úpravu, aby byly 

zcela nezaměnitelné se spotřebitelskými výrobky. 

Obaly určené k přepravě nebezpečných odpadů musí odolávat nárazům a namáháním, 

které se mohou vyskytnout při přepravě, překládce, ruční nebo mechanizované manipulaci. 

Musejí být uzavřeny tak, aby při normálních podmínkách přepravy bylo zamezeno úniku 

obsahu v důsledku vibrace, změn teplot, vlhkosti nebo tlaku. U obalů, které jsou naplněny 

kapalinami, musí zůstat dostatečně volný prostor, aby bylo zaručeno, že roztažnost 

kapaliny, která může být způsobená teplotami během přepravy, nezpůsobí únik kapaliny 

nebo deformaci obalu. Pokud v obalu může vzniknout tlak při uvolňování plynu 

z přepravovaného nebezpečného odpadu, může být obal vybaven odvětrávacím zařízením. 

Toto zařízení může být použito jen za podmínky, že uvolněný plyn nevyvolá nebezpečí 

z důvodu své hořlavosti, toxicity nebo množství. Vybavení odvětrávacím zařízením je 

nutné, jestliže nebezpečný přetlak vzniká v důsledku normálního rozkladu látek. 

Odvětrávací zařízení musí být zhotoveno tak, aby nedocházelo k úniku přepravovaného 

obsahu a pronikání cizorodých látek za normálních podmínek přepravy. 

3.2.2 Označování nebezpe čných odpad ů 

Shromažďovací prostředky nebezpečného odpadu jsou označeny katalogovým číslem 

odpadu dle Katalogu odpadů a názvem odpadu dle Katalogu odpadů. 

Odpady s nebezpečnou vlastností výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, 

hořlavost, toxicita, žíravost, infekčnost a ekotoxicita musí být označeny grafickým 

symbolem (Obrázek 21). Ostatní nebezpečné odpady musí být označeny nápisem 

„nebezpečný odpad“. 
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Obrázek 21 Výstražné symbol nebezpečnosti[16] 

Nebezpečnou vlastnost výbušnost mají odpady, které mohou působením tepelných podnětů 

explodovat nebo jsou citlivější k nárazům nebo tření, odpady u nichž je možno vyvolat 

reakce detonativního charakteru nebo které jsou schopné samovolně se rozkládat 

s uvolněním tepla, jenž může vést k výbuchu. 

Nebezpečnou vlastnost oxidační schopnost mají odpady, které mohou způsobit požár nebo 

zvýšit jeho možnost vzniku přítomností látek, které jsou schopny uvolňovat kyslík 

a poskytovat ho jiným látkám a tím vyvolat vysoce exotermní reakce po kontaktu s jinými, 

zejména hořlavými látkami. 

Nebezpečnou vlastnost vysokou hořlavost mají odpady, které jsou kapalinami s bodem 

vzplanutí nižším než 21°C ve stanoveném uzavřeném kelímku, odpady ve formě 

stlačených nebo zkapalněných plynů, které jsou na vzduchu za atmosférického tlaku 

hořlavé, odpady tuhého skupenství – práškovité, zrnité nebo pastovité, které je možno 

snadno zapálit krátkodobým stykem s vnějším zdrojem zapálení a které po odstranění 

vnějšího zdroje zapálení nadále hoří plamenem nebo žhnutím, odpady pevné nebo kapalné 

schopné při styku s vodou nebo vodní vlhkostí uvolňovat v nebezpečném množství vysoce 

hořlavé plyny. 

Nebezpečnou vlastnost hořlavost mají odpady, které jsou kapalinami s bodem vzplanutí 

vyšším nebo rovným 21°C a nižším nebo rovným 55°C ve stanoveném uzavřeném kelímku 

nebo kapalinami s bodem vzplanutí vyšším nebo rovným 55°C, pokud jsou zahřáty na 

nebo nad jejich bod vzplanutí. 
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Nebezpečnou vlastnost toxicitu mají odpady obsahující toxické a vysoce toxické látky, 

které bez ohledu na cestu vstupu vstřebávání do organismu – vdechnutí, požití, proniknutí 

kůží, mohou způsobit těžké poškození zdraví akutní nebo chronické s nebezpečím smrti. 

Nebezpečnou vlastnost žíravost mají odpady obsahující žíravé látky, které mohou při styku 

s živou tkání vyvolat její poškození. 

Nebezpečnou vlastnost infekčnost mají odpady obsahující životaschopné mikroorganismy 

s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o kterých je známo nebo 

prokazatelně dokázáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. 

Nebezpečnou vlastnost ekotoxicitu mají odpady, které představují akutní nebo pozdní 

nebezpečí pro složky životního prostředí v důsledku nepříznivého zatížení životního 

prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na živé systémy.[1] 

3.2.3 Přeprava nebezpe čných odpad ů 

Podmínky pro přepravu nebezpečných látek po silnici a železnici upravuje Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášená ve Sbírce 

zákonů pod č. 64/1987 Sb. a Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

(RID). 

Nebezpečné věci jsou v ADR a RID zařazeny do tříd nebezpečných věcí (příloha č.15).  

Ke každé třídě nebezpečnosti je určena bezpečnostní značka (Obrázek 22 ), grafický 

symbol upozorňující na odpovídající druh nebezpečí, na vlastnosti nákladu, které vyžadují 

z důvodu bezpečnosti přepravy a ochrany zdraví a života zvláštní podmínky při přepravě 

po silnici a železnici.  
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Obrázek 22 Příklady bezpečnostních značek ADR/RID[17] 

 
výbušné látky a předměty 

       
    nehořlavé plyny        hořlavé plyny           toxické plyny 

 
hořlavé kapaliny 

       
hořlavé tuhé látky     samozápalné látky     látky, které ve styku 

                                                                                                                                             s vodou vyvíjejí 
                                                                                                                                              hořlavé plyny 

    
                                 látky podporující hoření           organické peroxidy 

       
      toxické látky         infekční látky        radioaktivní látky 

    
                                         žíravé látky            jiné nebezpečné látky a předměty 
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Bezpečnostní značky musí splňovat ustanovení ADR a RID a odpovídat tvarem, barvami 

a symboly. Musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol a nejmenší rozměry mohou být 

100 mm x 100 mm. Symboly, text a čísla musí být dobře čitelná. Bezpečnostní značky 

musí být umístěné na podkladu, který má kontrastní barvu nebo musí být orámovány 

vytečkovanou nebo plnou čárou. 

Všechny bezpečnostní značky musí být schopné odolat povětrnostním účinkům bez  

podstatného snížení jejich čitelnosti.  

Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musejí být označeny na přední a zadní 

straně pravoúhlou oranžovou tabulkou (obrázek 23).  

 

Obrázek 23 Příklad oranžové tabulky ADR[18] 

V horní polovině oranžové tabulky je identifikační číslo nebezpečnosti (příloha č.16) 

a v dolní polovině je identifikační číslo látky. Obě poloviny jsou od sebe odděleny černou 

plnou čarou.  

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) se sestává ze dvou nebo třech číslic 

a obecně slouží pro rychlé zjištění nebezpečnosti přepravovaných věcí. Zdvojení číslic 

označujících nebezpečí označuje zvyšování tohoto nebezpečí. Pokud postačí k označení 

nebezpečnosti pouze jedna číslice, doplní se na druhém místě nulou. Pokud je před 

identifikačním číslem nebezpečnosti písmeno X, jedná se o látku, která nebezpečně reaguje 

s vodou. 

Identifikační číslo látky (UN číslo) je čtyřmístné identifikační číslo látky převzaté ze 

vzorových předpisů  Organizace spojených národů  a určuje přesně přepravovanou látku. 

Oranžové tabulky musí být reflexní, dobře viditelné s rozměry 40 cm široké a 30 cm 

vysoké, musejí mít černý okraj minimálně 15 mm široký. Materiál, ze kterého jsou 
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zhotoven musí být odolný proti povětrnostním podmínkám a musí zabezpečit trvanlivé 

označení. Oranžová tabulka se nesmí ze svého držáku uvolnit ani po 15 minutách přímého 

působení ohně.  
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4 ZÁVĚR 

Legislativa vztahující se k odpadům z hlediska jejich shromažďování, balení a označování 

je poměrně složitý komplex právních předpisů a jejich prováděcích předpisů. Stanovuje 

povinnosti při shromažďování, balení a označování odpadů v souladu s evropskou 

legislativou a to zejména povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

především v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. 

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů je funkční legislativní úpravou, ale tím, že byl již několikrát novelizován, stal se 

velmi komplikovaným a méně přehledným. Ministerstvo životního prostředí připravuje 

zákon nový, který by měl i více řešit komunální odpady, odpady z domácností a jim 

podobné, které tvoří nezanedbatelnou část z celkového množství odpadů a také rozšířit 

systém o živnostenské odpady. Téměř tři čtvrtiny odpadu z domácností končí na 

skládkách. 

Největší podíl odpadu vyprodukují různá průmyslová odvětví a jelikož se o své odpady 

musejí postarat sami, snaha je taková, aby nevyužitelných odpadů vznikalo co nejméně. 

Komunální odpad činí z celkového množství vyprodukovaného odpadu  10 – 15 % a  jeho 

množství roste. Žijeme ve vyspělé společnosti, ale ještě mnoho lidí důležitost nakládání 

s odpady podceňuje. Oddělený sběr je vlastně práce navíc, jelikož se musí odpad roztřídit 

na vybrané materiálové složky a shromáždit do příslušných shromažďovacích prostředků. 

Výsledkem této práce je snížení nebezpečí pro životní prostředí a to už za trochu práce 

stojí. Ochota třídit se již projevuje, ale je potřebné mít mnohem více příležitostí a neméně 

důležitá je také motivace. Skládkování je nejhorší způsob, kterým se s odpady nakládá. 

Dovolím si svou práci zakončit citátem, který přesně odpovídá na otázku, proč je správné 

nakládání s odpadem tak důležité a proč by se měla na správném nakládání s odpadem 

podílet široká veřejnost už od počátku vzniku odpadu. 

„Zemi nedědíme po předcích,  

nýbrž si ji jen vypůjčujeme 

od našich dětí“   Antoine de Sain – Exupéry 
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Příloha č. 1   

Novelizace zákona č. 185/2001 Sb. ze dne 15. kv ětna 2001 o odpadech a o 

změně některých dalších zákon ů 

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

477/2001 4.12.2001 1.1.2002 

76/2002 5.2.2002 1.1.2003 

275/2002 29.5.2002 1.1.2003 

320/2002 13.6.2002 1.1.2003 

356/2003 23.9.2003 1.5.2004 

188/2004 26.3.2004 dnem vyhlášení; Čl.I bodu 77 až 86 od 1.5.2004 

167/2004 25.3.2004 1.5.2004 

317/2004 29.4.2004 dnem vyhlášení 

7/2005 16.12.2004 dnem vyhlášení; Čl.I bodu 18 §37i, 37k, 37n, 37o 
a body 19, 21 a 22 od 13.8.2002; Čl.I bodu 18 
§37m odst.3 od 1.1.2009 

444/2005 12.10.2005 1.1.2006 

222/2006 25.4.2006 1.5.2006 

314/2006 23.5.2006 dnem vyhlášení; Čl.I bodu 19, 20, 21 a 32 od 
1.1.2007; Čl.I bodu 5, 12 a 33 od 1.4.2007 

186/2006 14.3.2006 1.1.2007 

296/2007 31.10.2007 1.1.2008 

25/2008 16.1.2008 dnem vyhlášení 

34/2008 16.1.2008 dnem vyhlášení; Čl.I bodu 1 §24 odst.1 písm.d) 
od 1.10.2008 

383/2008 23.9.2008 1.12.2008 

9/2009 12.12.2008 27.12.2008 

157/2009 7.5.2009 1.7.2009 

291/2009 22.7.2009 1.8.2009 

326/2009 17.6.2009 1.7.2009 

223/2009 17.6.2009 28.12.2009 

297/2009 22.7.2009 6.8.2009 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-02-08]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 2   

Skupina odpad ů 

Kód Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované      

Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby                           

Q4 Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené 
výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly 
v důsledku nehody kontaminovány                 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. 
zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) 

Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)                 

Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné 
kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)   

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky 
apod.)                                               

Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, 
prach z filtrů, vyřazené filtry apod.) 

Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. 
třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)          

Q11 Odpad z těžby a zpracování nerostných surovin (například odpad z 
důlní těžby, kaly z těžby ropy)          

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)     

Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno 
zákonem                                       

Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. 
v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)     

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci 
půdy                                                 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených 
skupin                                            

Pramen: Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Příloha č. 3   

Seznam nebezpe čných vlastností odpadu 

Kód Skupina odpadů 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku 
s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
nebo po odstraňování 

H14 Ekotoxicita 

Pramen: Příloha č.2 k zákonu č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Příloha č. 4   

Způsoby využívání odpad ů 

Kód Způsob využívání odpadů 

R1 Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 
ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů 
uvedených pod označením R1 až R10 

R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R11 

R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených 
pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na 
místě vzniku před sběrem) 

Pramen: Příloha č.3 k zákonu č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Příloha č. 5   

Způsoby odstra ňování odpad ů 

Kód Způsob odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných 
odpadů či kalů v půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů od 
vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 Ukládaní do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných 
odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. 
ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných 
navzájem i od okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštěn do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 
odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až 
D12 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, 
jejíž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 
odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až 
D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů 

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním 
některých z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) 
před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 
označením D1 až D13 

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného 
skládkování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného 
množství) 

Pramen: Příloha č.4 k zákonu č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Příloha č. 6   

Novelizace zákona č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o 

změně některých zákon ů (zákon o obalech) 

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

274/2003 7.8.2003 1.10.2003 

94/2004 29.1.2004 dnem vyhlášení 

237/2004 1.4.2004 1.5.2004 

257/2004 14.4.2004 1.5.2004 

444/2005 12.10.2005 1.1.2006 

66/2006 1.2.2006 dnem vyhlášení 

296/2007 31.10.2007 1.1.2008 

25/2008 16.1.2008 dnem vyhlášení 

126/2008 19.3.2008 1.7.2008 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-02-08]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 7   

Novelizace zákona č. 356/2003 Sb. ze dne 23. zá ří 2003 o chemických látkách 

a chemických p řípravcích a o zm ěně některých zákon ů 

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

186/2004 1.4.2004 1.5.2004 

125/2005 22.2.2005 1.3.2005 

345/2005 29.7.2005 dnem vyhlášení; Čl.I bodu 17, 18, 25 §12 odst.5, 
28, 48 §23 odst.8 a bodu 55 §32 odst.1 písm.e) od 
1.11.2005; Čl.I bodu 53 §31 odst.1 písm.n) a 
bodu 65 §38b odst.3 písm.m) až r) od 8.10.2005 

222/2006 25.4.2006 1.5.2006 

371/2008 18.7.2008 1.8.2008; Čl.I bodu 46 a Čl.III bodu 3 a 16 až 19 
od 1.6.2009 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-03-22]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 8   

Novelizace vyhlášky Ministerstva životního prost ředí č. 383/2001 Sb., ze dne 

17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady 

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

41/2005 11.1.2005 1.2.2005 

294/2005 11.7.2005 26.7.2005; §16 bod 11 a 12 od 1.1.2006 

353/2005 5.9.2005 dnem vyhlášení 

351/2008 11.9.2008 1.11.2008 

478/2008 22.12.2008 1.1.2009 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-03-22]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 9   

Novelizace vyhlášky Ministerstva životního prost ředí č. 381/2001 Sb., ze dne 

17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných 

odpad ů a seznamy odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad ů (Katalog odpad ů)  

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

503/2004 10.9.2004 1.10.2004 

168/2007 21.6.2007 6.7.2007 

374/2008 3.10.2008 1.11.2008 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-03-22]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 10   

Novelizace vyhlášky Ministerstva životního prost ředí a Ministerstva 

zdravotnictví č. 376/2001 Sb., ze dne 17. října 2001 o hodnocení 

nebezpe čných vlastností odpad ů 

Právní předpis č.: Ze dne: Účinnost od: 

502/2004 10.9.2004 1.10.2004 

Pramen: Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky [cit. 

2010-03-22]. Dostupné na WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place> 
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Příloha č. 11   

Identifika ční list nebezpe čného odpadu 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů): 

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):       

3. Kód podle ADR/COTIF:             třída:            číslice:           UN číslo:   

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 

Firma (název):                   

Ulice:                                 

Místo a PSČ:                     

IČ:                                  

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby: 

Telefon/Fax:                      

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu: 

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu: 

7.1 Technická opatření:  

7.2 Doporučené osobní a ochranné pracovní prostředky: 

- dýchací orgány: 

- oči: 

- ruce:                         

- ostatní části těla:     

7.3 Protipožární vybavení:  

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 

8.1 Lokalizace:  

8.2 První pomoc:  

8.3 Další pokyny: 

8.4 Telefonické spojení: 

Hasiči:.....................…...... 

Zdravotnická pomoc:.…... 

Policie:.........................….   

9. Ostatní důležité údaje: 
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9.1 Toxikologické údaje:  

9.2 Ekologické údaje:  

9.3 Další údaje: 

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá: 

Firma (název):              

Ulice:                             

Místo:                           

PSČ:                             

IČ :                             

Osoba oprávněná jednat jménem firmy:      

Telefon/Fax:                 

Datum vyhotovení:                                                             Podpis a razítko: 

Pramen: Příloha č.3 k vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hana Randová: Balení a označování odpadů 

2010                                                                                                                                     52    

Příloha č. 12   

Identifika ční kódy materiál ů – plasty, papír a lepenka, kovy, d řevo, textil, sklo 

Písemné kódy čísla 1 až 19 se vztahují na plasty, čísla 20 až 39 se vztahují na papír a 

lepenku, čísla 40 až 49 se vztahují na kovy, čísla 50 až 59 se vztahují na dřevo, čísla 60 až 

69 se vztahují na textil a čísla 70 až 79 na sklo. 

Materiál – plasty Písemný kód Číselný kód 

Polyetyléntereftalát PET 1 

Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE 2 

Polvinylchlorid PVC 3 

Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE 4 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

Materiál – papír a lepenka Písemný kód Číselný kód 

Vlnitá lepenka PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Papír PAP 22 

Materiál – kovy Písemný kód Číselný kód 

Ocel FE 40 

Hliník ALU 41 

Materiál – dřevo Písemný kód Číselný kód 

Dřevo FOR 50 

Korek FOR 51 

Materiál – textil Písemný kód Číselný kód 

Bavlna TEX 60 

Juta TEX 61 

Materiál – sklo Písemný kód Číselný kód 

Bílé sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnědé sklo GL 72 

Pramen: Příloha B, C, D, E, F a G k ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpad z obalů – Část 2: Identifikační značení 

obalů pro následné využití odpadu z obalů  
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Příloha č. 13   

Identifika ční kódy materiál ů – kompozitní materiály 

Písemné kódy čísla 80 až 99 se vztahují na kompozitní materiály. U kompozitních 

materiálů se písemný identifikační kód skládá z písmene C a za lomenou čarou zkratkou 

převládajícího materiálu*. 

Materiál Písemný kód Číselný kód 

Papír a lepenka/různé kovy C/* 80 

Papír a lepenka/plast C/* 81 

Papír a lepenka/hliník C/* 82 

Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech C/* 83 

Papír a lepenka/plast/hliník C/* 84 

Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný 
plech 

C/* 85 

 C/* 86 

 C/* 87 

 C/* 88 

 C/* 89 

Plast/hliník C/* 90 

Plast/ocelový pocínovaný plech C/* 91 

Plast/různé kovy C/* 92 

 C/* 93 

 C/* 94 

Sklo/plast C/* 95 

Sklo/hliník C/* 96 

Sklo/ocelový pocínovaný plech C/* 97 

Sklo/různé kovy C/* 98 

 C/* 99 

Pramen: Příloha H k ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpad z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro 

následné využití odpadu z obalů  
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Příloha č. 14   

Shromaž ďovací prost ředky na t říděný odpad – druh odpadu  

Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva modrá 

Do modrého shromažďovacího prostředku patří noviny, časopisy s papírovou obálkou, 

staré sešity, staré knihy bez tvrdých desek a potažených hřbetů, papírové obaly od 

výrobků, lepenkové krabice od výrobků a kancelářský papír. 

Do modrého shromažďovacího prostředku nepatří uhlový papír a povoskovaný papír, 

časopisy s plastovou obálkou, obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru a papírových 

utěrek, mastný, mokrý a znečištěný papír, použité hygienické prostředky.[6] 

Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva žlutá 

Do žlutého shromažďovacího prostředku patří PET láhve, kelímky od jogurtů, vaničky 

a fólie od potravinářských výrobků, tácky z balené zeleniny a ovoce,  polyethylenové tašky 

a sáčky, mikrotenové sáčky, polystyren, obaly z plastů (obaly od šamponů, kosmetiky 

a běžných domácích čistících prostředků) a výrobky z plastů (hračky, zubní kartáčky, 

obaly od kompaktních disků).  

Do žlutého shromažďovacího prostředku nepatří podlahové krytiny, koberce, novodurové 

trubky, silně znečištěné plastové nádoby a obaly, obaly od olejů i potravinářských a obaly 

od nebezpečných látek.[6] 

Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva zelená 

Do zeleného shromažďovacího prostředku patří veškeré nevratné barevné skleněné obaly 

od nápojů, nádoby z barevného skla, skleněné střepy a tabulové sklo z oken a dveří. 

Do zeleného shromažďovacího prostředku nepatří porcelán a keramika, skleněné tabule se 

zalitou drátěnou mřížkou, skleněné odpady z varného skla, monitory televizí a počítačů, 

zrcadla, automobilová skla, skleněné obaly od léků, zářivky, výbojky, žárovky.[6] 

Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva bílá 

Do bílého shromažďovacího prostředku patří veškeré nevratné obaly od nápojů z čirého 

skla, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z čirého skla.[6] 
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Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva oranžová 

Do oranžového shromažďovacího prostředku patří krabice od mléka a dalších mléčných 

výrobků, džusů, vína a ostatních nápojů a potravinářských výrobků.  

Do oranžového shromažďovacího prostředku nepatří nápojové kartony ze zbytky 

potravin.[6] 

Shromažďovací prostředky na tříděný odpad – barva hnědá 

Mezi bioodpad patří zbytky jídel, zbytky zelených natí a zeleniny z přípravy jídel, slupky 

od banánů, brambor, vajec, spadané listí, ořezané větve, odpady ze zahrady, listí, větve 

a odpad ze záhonů z údržby veřejné zeleně a hřbitovů, piliny a hobliny ze zpracování 

dřeva, zbytky z pekáren, restaurací a jídelen. 
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Příloha č. 15   

Třídy nebezpe čných v ěcí 

Třída Nebezpečná věc 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé 
tuhé výbušné látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

Pramen: Příloha A (Část 2 Klasifikace) k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – 

ADR 
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Příloha č. 16   

Identifika ční čísla nebezpe čnosti a jejich význam 

Identifika ční číslo Význam identifikačního čísla 

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných 
samoohřevu 

4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 

Pramen: Příloha A (Část 5 Postupy při odesílání) k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných 

věcí – ADR 
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Příloha č. 17   

Seznam použité legislativy 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech 

[online]. Databáze RIS MŽP. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/ris/ais-risdb-ec-

table.nsf/B655985BB52BD7CBC125716400349AE8/$file/32006L0012.pdf> 

Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [online]. 

Databáze RIS MŽP.  Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/ris/ais-risdb-ec-

table.nsf/9DA1F6B9DD30C179C1256DDA003D8992/$file/31991L0689fin.pdf> 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech  

a obalových odpadech [online]. Databáze RIS MŽP. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/ris/ais-risdb-ec-

table.nsf/84E19697AA6DC524C1256DDA003D89E1/$file/31994L0062fin.pdf> 

Rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém 

pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech 

a obalových odpadech [online]. Databáze RIS MŽP. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/ris/ais-risdb-ec-

table.nsf/F159FEB94437ECF2C1256DDA003D8A1C/$file/31997D0129fin.pdf> 

Zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů [online]. Portál veřejné správy České republiky. Dostupné na 

WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=356%2F2003&number2=&name=&

text=> 

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

o podrobnostech nakládání s odpady [online]. Portál veřejné správy České republiky. 

Dostupné na WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=383%2F2001&number2=&name=&

text=> 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ze dne17. října 2001, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
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účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu   

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) [online]. Portál veřejné správy České republiky. 

Dostupné na WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=381%2F2001&number2=&name=&

text=> 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., ze 

dne17. října 2001o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [online]. Portál veřejné 

správy České republiky. Dostupné na WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=376%2F2001&number2=&name=&

text=> 

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., ze dne 26. května 1987 o Evropské 

dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) [online]. Portál veřejné 

správy České republiky. Dostupné na WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=64%2F1987&number2=&name=&t

ext=> 

Příloha A a B - uvedené ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2009 Sb., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., 

č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. 

s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m.s. a 21/2008 Sb. m. s. 

o vyhlášení změn a doplňků „P řílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a předmětů“ „P řílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích 

a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR – Sbírka zákonů a mezinárodních smluv – archiv 2008. 

Dostupné na WWW: <http://www.mvcr.cz/zakony/sb006-09m.pdf> 

RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb., kterým se doplňují sdělení 61/1991 

Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003Sb. m. s., 

č. 8/2004 Sb. m. s. a č. 34/2005 Sb. m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 

Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem 
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z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb. m. s. [online]. Ministerstvo vnitra ČR – Sbírka 

zákonů a mezinárodních smluv – archiv 2008. Dostupné na WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb013-07m.pdf> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


