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Odbor odpadů 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
www.mzp.cz 

V Praze dne 28. ledna 2016 
 
 
 

S D Ě L E N Í 

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění níže uvedených 

povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

s účinností od 1. 1. 2016 (dále jen „zákon“) 

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení k zajištění 

minimálních ohlašovacích povinností povinných osob v oblasti ohlašování zařízení 

a přidělování identifikačních čísel zařízení, neboť v současné době je návrh novely 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „novela“), 

která provádí příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech („zákon 

o odpadech“), dosud v legislativním procesu. 

Účelem tohoto sdělení je zajistit jednotný způsob ohlašování provozu zařízení 

krajským úřadům a přidělování identifikačních čísel zařízení krajskými úřady. 

 

1. Způsob ohlašování provozu zařízení a činnosti dopravců podle § 39 odst. 

3 zákona 

Podle § 39 odst. 3 zákona jsou provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, 

využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 

2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, kteří 

nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví 

podle § 12 odst. 3, povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti 

dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení 

a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele 

zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, 

přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení 

včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. 

Povinné osoby ohlásí veškeré povinné údaje podle § 39 odst. 3 zákona po nabytí 

účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.  
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2. Zasílání informací o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle § 39 odst. 

10 zákona 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zašlou požadované 

informace o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních od 1. ledna 2016 do 1 měsíce 

od nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 

3. Přidělování identifikačních čísel zařízením podle § 39 odst. 12 

Podle § 39 odst. 12 přiděluje krajský úřad zařízením ke sběru, výkupu, 

využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým 

zařízením podle § 33b odst. 1 nejpozději do patnácti dnů ode dne vydání 

souhlasu podle § 14 odst. 1, vydání integrovaného povolení podle zákona 

o integrované prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 

a § 33b odst. 1, identifikační číslo zařízení. 

Na základě bodu č. 5 přechodných ustanovení novely zákona o odpadech 

č. 223/2015 Sb., od 1. 1. 2016 platí, že provozovatelé zařízení, jejichž provoz 

byl zahájen před účinností tohoto zákona, a identifikační číslo zařízení jim 

nebylo přiděleno, případně není zveřejněno na portálu veřejné správy 

krajského úřadu příslušného podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle 

sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, oznámí tomuto krajskému úřadu 

do 31. ledna 2016, zda je zařízení provozováno. Krajský úřad příslušný podle 

místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele 

zařízení přidělí těmto zařízením identifikační čísla zařízení do 30. dubna 2016.  

Identifikační čísla zařízení podle § 14 odst. 2 a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona 

se přidělují po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.  

Oznámení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a zařízení podle § 33b odst. 1 

zákona se provede do 1 měsíce po nabytí účinnosti novely vyhlášky 

č. 383/2001 Sb.  

 

V případě přidělování identifikačních čísel novým zařízením žádajícím o souhlas 

s provozem zařízení podle § 14 odst. 1 nebo o vydání integrovaného povolení 

podle zákona o integrované prevenci se do doby nabytí účinnosti novely 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. postupuje následujícím způsobem: 

1) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje 

a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. 

Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – 

Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, 

P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, 

T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. 
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2) Přidělení identifikačního čísla zařízení zahrnuje jeho vytvoření ve formátu podle 

odstavce 1 a sdělení provozovateli zařízení. 

3) V případě mobilního zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení krajský úřad, 

na jehož území má provozovatel mobilního zařízení sídlo. 

4) Krajský úřad, který vede řízení o žádosti o vydání souhlasu k provozování 

mobilního zařízení, které doposud nemá přidělené identifikační číslo zařízení 

a jehož provozovatel nemá na území kraje sídlo, informuje krajský úřad, v jehož 

správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo, o vydání tohoto 

souhlasu do 5 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad, v jehož správním obvodu 

má provozovatel mobilního zařízení sídlo, zašle sdělení identifikačního čísla 

mobilního zařízení na vědomí krajskému úřadu, který vydal souhlas 

k provozování zařízení.  

5) Již jednou přidělené identifikační číslo zařízení nelze měnit, odstranit ani přidělit 

jinému zařízení. 

6) Pokud dojde k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, identifikační 

číslo zařízení se nemění. 

7) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému 

k nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 

odst. 1 písm. g) zákona a každému zařízení určenému k nakládání s vybranými 

výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. h) zákona.“.  

 

Oznámení provozu zařízení s platným souhlasem podle § 14 odst. 1 nebo 

integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, jehož provoz byl 

zahájen před účinností tohoto zákona, a identifikační číslo zařízení nemá 

doposud přiděleno, případně není zveřejněno na portálu veřejné správy 

příslušného krajského úřadu, se do doby přidělení identifikačních čísel všem 

takovýmto zařízením provádí písemně vyplněním níže uvedeného formuláře 

a zasláním elektronicky prostřednictvím datové schránky do 31. 1. 2016. 

V žádosti žadatel uvede mimo jiné údaje o provozovateli, adrese, typu zařízení 

a číslo jednací či spisovou značku rozhodnutí povolujícího provoz daného 

zařízení.  

 

 

 

Příloha sdělení: Formulář pro oznámení provozu zařízení s platným souhlasem 

podle § 14 odst. 1 nebo integrovaným povolením podle zákona o integrované 

prevenci za účelem přidělení identifikačního čísla zařízení: 
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Oznámení provozu zařízení s platným souhlasem podle § 14 odst. 1 nebo 

integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci za účelem 

přidělení dosud nepřiděleného identifikačního čísla zařízení 

 

Oznámení určeno pro krajský úřad:  

 

IČO Obchodní firma/název/jméno a příjmení 

Ulice  č.p, č.o.  Obec PSČ IČZÚJ 

Oznámení vyplnil Jméno Příjmení 

Datum vyhotovení 

oznámení  
 

Telefon E-mail 

Oznámení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 

1 zákona nebo integrovaného povolení  
  

Číslo jednací či spisovou značku rozhodnutí 

povolujícího provoz daného zařízení 
 

Datum zahájení provozu zařízení 

Adresa umístění zařízení: 

Ulice  č.p., č.o. 

Obec PSČ IČZÚJ  

Mobilní zařízení  Ano / Ne 

Typ zařízení  

 

Vysvětlivky: 

IČO – vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby; pokud má oprávněná osoba 

IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno subjektu tak, jak je zapsán 

v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. 

Ulice, Obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa sídla subjektu. 

IČZÚJ – uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž 

správním území má oprávněná osoba sídlo. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku 

obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem. 

Oznámení vyplnil – uvede se jméno, příjmení a kontaktní informace osoby, která 

formulář vyplnila. 

Datum vyhotovení oznámení – datum se uvede ve formátu DD.MM.RRRR. 
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Oznámení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného 

povolení – pokud jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení provozovaném podle § 14 

odst. 1 zákona, uvede se „§ 14 (1)“, v případě, že je zařízení provozováno podle  

integrovaného povolení, uvede se „IPPC“ a příslušný PID kód.  

Číslo jednací či spisovou značku rozhodnutí povolujícího provoz daného zařízení – 

uvede se číslo jednací nebo spisová značka souhlasu s provozem zařízení nebo 

integrovaného povolení.  

Datum zahájení provozu – uvede se den, měsíc a rok skutečného zahájení provozu 

ve formátu DD.MM.RRRR.  

Adresa umístění zařízení: 

Ulice, č.p. č.o., obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa umístění zařízení. 

IČZÚJ – je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo 

městské části, kde je umístěno zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku 

obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.   

Mobilní zařízení – pokud se jedná o mobilní zařízení, označí se „Ano“, v opačném 

případě „Ne“.  

Typ zařízení – uvede se typ zařízení, komerční název technologie, stručný popis 

provozované technologie (např. „kompostárna“). 

 

 

 

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

vydání a jeho platnost končí dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

 

 

 

 
 

 
Ing. Jaromír Manhart 
ředitel odboru odpadů 
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