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Vyjádření k žádosti o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů 

vznikajících v rámci výroby dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  

Vážená paní inženýrko,  

zasílám Vám odpověď na Váš dotaz týkající se upuštění od odděleného soustřeďování odpadů 

u společnosti zabývající se výrobou automobilových dílů.  

Po prostudování podkladů k žádosti C connect s.r.o. sděluji následující.  

Odpady vznikající společnosti (původce odpadů) při výrobě výlisků a vyřezaných dílů není možné 

zařadit jako odpady ze stavební a demoliční činnosti, tedy nejedná se o odpady ze skupiny 17 

vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  

Společnost prohlašuje, že odpady, které produkuje, jsou vzájemně podobné svým složením, jedná 

se o odpady: 15 01 01, 20 01 01, 17 04 02, 17 04 05 a 20 01 40. Dále společnost uvádí, že 

produkuje odpady 17 02 03 a 17 06 04.  

Odpady jsou předávány do zařízení k nakládání s odpady společnosti ProfiOdpady s.r.o., která 

zároveň zastupuje (Ing. Renata Nováková) žadatele (C connect s.r.o.).  

Společnost žádá upuštění od odděleného soustřeďování pro odpady: 

1) 15 01 01 (papírové a lepenkové obaly) a 20 01 01 (papír a lepenka) – do 15 01 01 papírové 

a lepenkové obaly.  

2) 17 04 02 (hliník) a 20 01 40 (kovy – hliníkové nápojové plechovky) – do 17 04 02 hliník 

(stavební odpad). 

3) 17 04 05 (železo a ocel) a 20 01 40 (kovy – železné) – do 17 04 05 železo a ocel (stavební 

odpad). 

4) 17 02 03 (plasty) a 17 06 04 (izolační materiály) – do 17 02 03 (plastový stavební odpad) 

nebo v doplnění žádosti návrh do 17 02 13 (přičemž takové katalogové číslo neexistuje).  

Přiložená žádost žadatele nepopisuje složení odpadů, neuvádí dostatečně důvod, proč by mělo 

dojít k upuštění od odděleného soustřeďování, jak bude konkrétně nakládáno s odpady dle 

hierarchie odpadového hospodářství a v jakém zařízení bude probíhat následné zpracování. Nelze 

uvádět logistické a ekonomické důvody pro upuštění k oddělenému soustřeďování. 
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V korespondenci je i zmíněna společnost FCC Uhy, což evokuje, že by mohl být odpad pouze 

odstraňován skládkováním, pak by se jednalo o porušení hierarchie nakládání s odpady a zákona 

o odpadech. Plastové odpady je možné využít např. energeticky. 

U odpadů skupin 15 a 20 není jednoznačné, že by bylo vždy vhodné povolit upuštění 

od odděleného soustřeďování odpadů.  

Podle zákona o odpadech platí pro původce povinnost soustřeďovat odděleně komunální odpady 

vyprodukované jeho zaměstnanci. Je možné, že v některých případech mají komunální odpady 

produkované zaměstnanci výhradně podobu odpadu z obalů, takové obaly mohly být 

soustřeďovány podle předchozí právní úpravy do skupiny 15 a mohly být soustřeďovány společně 

s obaly odpovídajícího katalogového čísla pocházejícími z výroby. V rámci novelizace evropské 

směrnice o odpadech došlo k zpřesnění definice komunálního odpadu, ze které mimo jiné vyplývá, 

že odpadní obaly pocházející od zaměstnanců je nezbytné zařadit do komunálního odpadu. 

Z toho vyplývá i povinnost odděleného soustřeďování od výrobních obalů. V odůvodněných 

případech může původce požádat o upuštění od odděleného soustřeďování, nesmí ale dojít 

k sebemenšímu snížení možnosti kvalitní recyklace.   

Upuštění od odděleného soustřeďování 15 a 20 odpadů nelze obecně a paušálně doporučit, jelikož 

výrobní obaly jsou v mnoha případech čistější a jednoznačně vhodné k recyklaci. Nebo opačně 

mohou být obaly z výroby mírně znečištěné a například kancelářský papír je zcela čistý.  

V každém jednotlivém případě je povolovacím orgánem nutné posoudit, zda společným 

soustřeďováním nedojde ke snížení možnosti maximální možné recyklace všech společně 

soustřeďovaných odpadů.  

Při zařazování odpadu postupuje původce v souladu s § 6 zákona o odpadech a odpad zařadí podle 

kategorie odpadu (nebezpečný, ostatní) a podle druhu odpadu vymezeného dle vyhlášky 

č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.  

V souladu s § 4 odst. 3 Katalogu odpadů, je nutné odpad zařadit dle odvětví, oboru 

a technologického procesu, ve kterém odpad vzniká. 

Ve Vámi zaslaných podkladech jsou fotografie plastového a kovového odpadu vznikajícího 

z výlisků automobilových dílů. Vzhledem k činnosti společnosti C connect a podle vzhledu odpadů 

tyto kovové a plastové odpady (odřezky) doporučuji zařadit v souladu s postupem dle Katalogu 

odpadů pod podskupinu 12 01 (Odpady z tváření, z fyzikální a mechanické úpravy kovů a plastů) 

pod katalogová čísla:  

12 01 01 piliny a třísky železných kovů, 

12 01 03 piliny a třísky neželezných kovů, později lze použít 12 01 03 02 hliník (piliny a třísky 

neželezných kovů), 

12 01 05 plastové hobliny a třísky. 
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V rámci přípravy nového Katalogu odpadů (legislativního procesu tvorby vyhlášky č. 8/2021 Sb.) 

byla nově začleněna 8-místná katalogová čísla (poddruhy) pro některé kovové odpady. 

V důvodové zprávě je uvedeno:  

„Zavedení těchto nových poddruhů sleduje stávající praxi, kdy s ohledem na následnou recyklaci 

jsou již mezi původci a zpracovateli předávány tyto odpady odděleně. Vzhledem k vhodnějšímu 

předávání podle jednotlivých kovů jsou odpady často nesprávně zařazovány do stavebních odpadů 

ve skupině 17, kde mají jednotlivé kovy své samostatné druhy odpadů. S ohledem na tuto zažitou 

praxi byla zvolena podoba posledního dvojčíslí tak, aby bylo stejné jako je u jednotlivých kovů ve 

skupině 17 04.“ 

Tedy praxe nesprávného zařazování kovů do skupiny 17 je nám již delší dobu známa, právní 

předpisy na ni reagují a postupně musí být povinnými subjekty napravena. Takovéto situace 

nastávají zejména u konkrétních neželezných kovů.  

Je vhodné, aby původci po svých odběratelích vyžadovali akceptaci správných druhů odpadů 

a případně upravili i svá povolení.   

V případě odpadů z komunálního odpadu § 4 Katalogu odpadů umožňuje, aby jednotlivé druhy 

kovů nebyly soustřeďovány odděleně, v takovém případě se zařadí pod 20 01 40 Kovy. V případě 

komunálních odpadů jde většinou o odpady z odpadkových košů přístupných běžným fyzickým 

osobám, které do nich často odkládají kovové odpady, u kterých ani nevědí, z jakého kovu jsou 

vyrobené.  

Doporučuji Vám vyvolat jednání se žadatelem, žádost doplnit o informace o nakládání s odpadem, 

odpad správně zařadit v souladu s Katalogem odpadů a dle jednání pečlivě zvážit, zda vydáte 

upuštění od odděleného soustřeďování. Odpady by měly být přednostně recyklovány nebo 

energeticky využívány. Upuštění od odděleného soustřeďování nesmí nijak ohrozit dodržování 

závazné hierarchie odpadového hospodářství.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 

- krajské úřady, odbory životního prostředí a zemědělství 

- Ředitelství ČIŽP – odbor technické ochrany životního prostředí a integrované prevence 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 

ředitel odboru odpadů 

podepsáno elektronicky 
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