
 

Osnova provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady 

I. Co požadujeme v rámci provozních řádů 

• doklad prokazující oprávnění provozovatele nakládat s odpady, popř. s nebezpečnými 

odpady (např. živnostenský list, kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii 

zřizovací listiny) 

• popis pracovní činnosti a pracovního prostředí ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (zejména zajištění 

zásobování vodou, vybavení sanitárním zařízením, ochrana zdraví při práci s odpadem 

s azbestem a při nakládání s odpadem ze zdravotnictví, používání osobních ochranných 

pracovních prostředků) 

• zásady poskytování první pomoci odpovídající vlastnostem odpadů, se kterými je 

nakládáno, vybavení pracoviště lékárničkou a pitnou vodou pro potřebu pití pracovníka 

a zajištění předlékařské pomoci 

• u stacionárních zařízení jejich umístění vůči chráněnému venkovnímu prostoru staveb 

• uvést možné zdroje hluku, včetně jejich parametrů a případného vyhodnocení vlivu 

provozu zařízení z hlediska hluku na chráněné venkovní prostory staveb (odstupové 

vzdálenosti k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům 

staveb) tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• provozní dobu zařízení 

 

 

II. Co musí obsahovat provozní řád a provozní deník dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

1. Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 83 8039 

Skládkování odpadů. Provozní řád skládek. 

2. Pro obsah provozního řádu ostatních zařízení pro nakládání s odpady bude přiměřeně 

použito obsahové členění provozního řádu skládky. 

3. Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dále 

dělí do skupin A, B, C, D. 

4. Do skupiny A jsou zařazeny: 

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání 

nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a 

pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny 

použije přiměřeně. 

5. Provozní řád zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní 

kapitoly: 

5.1 Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje 

provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, 

jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany 

veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných 

dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy – obecní 

úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení 

umístěno (č.p.p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, 



 

č.j., datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti 

provozního řádu. 

5.2 Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění 

podle Katalogu odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno. 

5.3 Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací 

prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech 

nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.). 

5.4 Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických 

operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly 

kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální 

kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), 

další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do 

zařízení. 

5.5 Monitorování provozu zařízení: výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení 

na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, 

spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v 

souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a 

povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.). 

5.6 Organizační zajištění provozu zařízení. 

5.7 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. 

5.8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. 

5.9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. 

 

6. Do skupiny B jsou zařazena: 

zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14 dle příloh č. 3 a 4 zákona. 

Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně. 

7. Mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 této vyhlášky) 

obsahuje provozní řád zařízení ze skupiny B následující údaje: 

7.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení. 

7.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady). 

7.3 Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve 

vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu). 

7.4 Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. 

7.5 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné 

vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení. 

7.6 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do 

ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných 

odpadů. 

 

8. Do skupiny C jsou zařazena: 

zařízení k využívání odpadů dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské půdě a 

jeho náležitosti jsou popsány v příslušné prováděcí vyhlášce). Provozní řád pro kompostování 

odpadů a pro biologické transformační procesy obsahuje mimo náplň provozního řádu 

uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 tohoto předpisu) následující údaje: 

8.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení. 

8.2 Suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii R10 

používány. 



 

8.3 Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně 

hodnocení zdravotního rizika). 

 

9. Do skupiny D jsou zařazena: 

zařízení k odstraňování odpadů dle technologie D1, D3, D4, D5, D6, D12 - viz TNO 83 8039 

Skládkování odpadů. Provozní řád skládek. 

9.1 Provozní řád skládky musí obsahovat i požadavky na množství a kvalitu materiálu 

využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. Tento materiál musí splňovat 

přinejmenším požadavky na ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek podle této 

vyhlášky. 

 

10. Součástí provozního řádu zařízení předkládaného k odsouhlasení musí být i: 

a) návrh na zavedení provozního deníku zařízení sloužícího k dokumentování jeho provozu. 

Návrh obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení 

jednotlivých záznamů a přehled údaj ů a informací, které budou do provozního deníku 

zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden 

denně minimálně v následujícím rozsahu: 

- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména obsluhy, 

vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých 

odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek, 

- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu 

zařízení ve zkušebním i trvalém provozu, 

- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod. 

- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní 

prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření, 

- údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků předaných k opětovnému 

použití, 

b) stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat, 

c) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let, 

v případě skládek po dobu 30 let. 

 

 

III. Co musí obsahovat provozní řád a provozní deník zařízení ke sběru autovraků dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 

1. Provozní řád zařízení ke sběru autovraků obsahuje: 

1.1.  Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka a provozovatele 

zařízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu nebo obchodní 

firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o 

fyzickou osobu oprávněnou k podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno), včetně údaj ů 

o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména a příjmení vedoucích zaměstnanců 

zařízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (číslo popisné parcely a 

katastrální území), projektovaná kapacita zařízení. 

1.2.  Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a které 

jeho provozem vznikají, účel, k němuž je zařízení určeno. 

1.3.  Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení 

(skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v 

místech nakládání s odpady apod.). 

1.4.  Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických 

operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly 

kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, 



 

vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s 

odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení. 

1.5. Organizační zajištění provozu zařízení. 

1.6. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. 

1.7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. 

1.8.  Opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí. 

1.9. Vzor provozního deníku. 

2. Provozní řád pro zařízení ke zpracování autovraků obsahuje všechny údaje uvedené v 

provozním řádu k zařízení ke sběru autovraků (bod 1.) a dále tyto následující údaje: 

2.1. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení. 

2.2. Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k 

přijímaným odpadům. 

2.3. Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu 

zařízení na okolí, způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, měření hlukových emisí, 

sledování množství, kvality a skutečných vlastností odpadních, podzemních a povrchových 

vod v souladu s jinými předpisy, vliv na pracovní prostředí apod.) 

2.4. Informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování 

autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla akreditovaným 

zástupcem nebo výrobcem vozidla. 


