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Příloha 1: Základní popis odpadu[29] 

Identifikační údaje dodavatele odpadu 

Název společnosti : 

Sídlo : 

Adresa : 

IČ : 

Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl 

Provozovna : 

 

Název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, případný výčet nebezpečných vlastností 

Název druhu odpadu : 

Katalogové číslo odpadu       

Kategorie odpadu  

Výčet nebezpečných vlastností odpadu pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“ 

(příloha č.2 

zákona č.185/2001 Sb.) 

H1 H2 H3-A H3-B H4 H5 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H12 H13 H14 Žádná 

H1 výbušnost, H2 oxidační schopnost, H3-A vys. hořlavost,H3-B hořlavost, H4 

dráždivost, H5 škodlivost zdraví, H6 toxicita, H7 karcinogenita, H8 žíravost, H9 

infekčnost, H10 teratogenita, H11 mutagenita, H12 schopnost uvolňovat vys. toxické a 

toxické plyny ve styku s vodou a kyselinami, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky 

do ŽP při nebo po jejich odstranění, H14 ekotoxicita 

Popis vzniku odpadu 

 

Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach, apod.) 

 

Odběr vzorku a jeho hodnocení. 

 

Hodnocení bylo/nebylo zpracováno na základě zkoušek 

(chemické analýzy) – zaškrtněte 

BYLO  

NEBYLO 

Množství odpadu v dodávce  

Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

množství odpadu dodaného do zařízení v tunách za rok. 
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Stanovení kritických ukazatelů (příloha č.1 vyhlášky č.294/2005 Sb.). 

 

Odborný úsudek v případě zjednodušené přejímky odpadů do zařízení. 

 

Doplňující informace o odpadu, přílohy apod.(protokol o odběru vzorku, protokol o 

výsledcích zkoušek) 

 

Údaje o osobě odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost uvedených informací 

v základním popisu. 

Jméno a příjmení : Firma, sídlo : 

 

Telefon : 

 

E_mail : Podpis : 

Čestné prohlášení dodavatele odpadu. 

Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu (dále ZPO) jsou úplné, 

pravdivé a vztahují se ke skutečnostem známým v době vzniku tohoto ZPO. V případě, že 

dojde ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším 

změnám , které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijetí do zařízení 

provozovatele, bude ZPO při takové každé změně ze strany původce nebo dodavatele 

neprodleně aktualizován a bude tato změna neprodleně písemně oznámena provozovateli. 

Původce odpadu 

Razítko, podpis 

Oprávněná osoba 

Razítko, podpis 

Provozovatel zařízení 

Razítko, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato dne : 

 


