
Co je specifický odpad ze
zdravotnických zařízení?

• odpad se třídí v místě vzniku a ukládá se
do shromažďovacích prostředků
splňujících požadavky příslušných
předpisů (vyhl. č. 306/2012 Sb., vyhl.
č. 383/2001 Sb.)

• NO se ukládá do označených, krytých,
uzavíratelných, nepropustných a mecha-
nicky odolných shromažďovacích pro-
středků, podle možnosti spalitelných 

• ostrý odpad se ukládá do označených
spalitelných, pevnostěnných, nepropích-
nutelných a nepropustných shromažďo-
vacích prostředků

• NO, zejména ostré předměty, se
neukládají do papírových shromažďo-
vacích prostředků

• veškerý odpad se odstraňuje denně,
odpad u lůžka pacienta bezprostředně

• maximální doba mezi shromážděním
a konečným odstraněním odpadu je
nejdéle 3 dny 

• teplota pro skladování infekčního
odpadu nesmí překročit 8°C

• NO musí být odstraňován v přímé
návaznosti na vznik odpadu certifi-
kovaným technologickým zařízením

Shromažďování odpadů podle druhů
a kategorií
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JAK NAKLÁDAT SE
SPECIFICKÝM ODPADEM

ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Odpad zahrnující komponenty různého
fyzikálního, chemického a biologického ma-
teriálu, který vyžaduje speciální nakládání
včetně jeho odstranění vzhledem ke speci-
fickému zdravotnímu riziku.

Evidence odpadů se vede ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech pro každý druh
odpadu samostatně. Hlášení o produkci
odpadu se provádí do 15.2. následujícího roku.

Vedení evidence

Dekontaminace odpadu odstraňuje pouze
nebezpečnou vlastnost infekčnost H9.

Dekontaminace

Předpokladem minimalizace zdravotních rizik
je nakládat s odpady ze zdravotnických
zařízení tak, aby nedošlo k poškození zdraví lidí
a životního prostředí.
Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech
specifických odpadů, které mohou obsahovat
infekční agens, genotoxické látky, toxické che-
mické látky, radioaktivní látky a ostré předměty.

Odstraňování mrtvých lidských těl a jejich
ostatků řeší zákon č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Odebrané částí těl z živých osob včetně
amputovaných končetin, orgánů a plodů po
potratu řeší § 91 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách.

Odstraňování lidských těl a orgánů
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Původce, který nakládal v posledních 2 letech
s NO v množství větším než 100 t NO/rok, je
povinen zajistit odborné nakládání s odpady
prostřednictvím odborně způsobilé osoby
(odpadový hospodář).

Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá
odpad, je k  jeho převzetí oprávněna na základě
rozhodnutí příslušného krajského úřadu.

Předávání odpadů oprávněné osobě

• svévolné míšení NO navzájem nebo s ostatní-
mi odpady je zakázáno

Míšení nebezpečných odpadů

• značení na viditelném místě
• uvedení kódu nebezpečné vlastnosti

odpadu (např. H9)
• označení místa vzniku a grafický symbol

nebezpečné vlastnosti
• osoba nakládající s NO musí zpracovat

pro každý druh NO identifikační list NO
a musí jím vybavit místa, kde je NO
shromažďován

Označování nebezpečného odpadu

Odpadový hospodář

• odpad se zařazuje podle jeho skutečných
vlastností a pod odpovídající katalogové číslo
odpadu

• jestliže odpad nelze jednoznačně zařadit dle
Katalogu odpadů, zařadí odpad Ministerstvo
životního prostředí na návrh obce s rozšířenou
působností

Odpad se zařadí do kategorie nebezpečný odpad
(NO)
• pokud je uveden v Seznamu nebezpečných

odpadů v Katalogu odpadů, 
• nebo je smíšen nebo znečištěn některým

z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako
nebezpečný,

• pokud vykazuje alespoň jednu z nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
je původce povinen zařadit odpad jako
nebezpečný a nakládat s ním jako s NO, i když
nesplňuje výše uvedené podmínky.

Specifický odpad ze zdravotnických zařízení je
zařazen do podskupiny 18 01 Katalogu odpadů.

Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

Legislativní předpisy, ze kterých vyplývají
povinnosti původců zdravotnických odpadů 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

• zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích, ve znění pozdějších
předpisů

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů

• zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění
pozdějších předpisů

• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů

• vyhláška č. 306/2012 Sb., kterou se upravují
podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
ve znění pozdějších předpisů

Rizika při nakládání se specifickým
zdravotnickým odpadem

Riziku je vystaven především zdravotnický
personál, pacienti a obyvatelstvo při nespráv-
ném nakládání – onemocnění, poranění.

Předpokladem bezpečného nakládání s od-
pady ze zdravotnických zařízení je dodržení
postupu nakládání s odpady uvedeného
v provozním řádu zařízení, který schválil
orgán ochrany veřejného zdraví ve smyslu
zákona č. 258/2000 Sb.

Bezpečné nakládání s odpady ze
zdravotnických zařízení
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