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Věc: Metodický výklad bodu 10.1 a 10.2 kategorie I a bodu 10.1 kategorie II přílohy 
č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)  
 

Na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, odboru odpadů a odboru legislativního, Vám 
pro zajištění jednotného postupu při aplikaci zákona č. 100/2001 Sb., zasíláme metodický 
výklad bodu 10.1 a 10.2 kategorie I a bodu 10.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb.  

10.1/I Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, 
fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.  

10.2/I Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo 
fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den.  

10.1/II Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry 
neuvedené v kategorii I).  

________________________________________________________________________ 
 
Dle § 3 a 4 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 185/2001 Sb.“) se rozumí:  

 „odpadem“ – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit, přičemž ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba 
předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona 
č. 185/2001 Sb. bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 
Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama;  
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 „nebezpečným odpadem“ – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.;  

 „zařízením“ – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby;  

 „využitím odpadů“ – činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu 
tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení 
neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., nebo že je 
k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. je 
uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů;  

 „odstraněním odpadů“ – činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, 
že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; 
v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. je uveden příkladný výčet způsobů 
odstranění odpadů.  

 
Pro účely určení, zda záměr naplňuje dikci bodu 10.1 nebo 10.2 kategorie I 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., se rozumí:  

 „odstraňováním odpadů spalováním“ – provádění činnosti uvedené pod kódem D10 
(Spalování na pevnině) v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.;  

 „odstraňováním odpadů fyzikálně-chemickou úpravou“ – provádění činnosti 
uvedené pod kódem D9 (Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze 
nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, 
které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 
(např. odpařování, sušení, kalcinace)) přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.;  

 „odstraňováním odpadů skládkováním“ – provádění některé z činností uvedené 
pod kódem D1 (Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování 
apod.)) nebo D5 (Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 
(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných 
navzájem i od okolního prostředí apod.)) přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.;  

 „využíváním odpadů spalováním“ – provádění některé z činností uvedené pod 
kódem R1 (Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 
k výrobě energie) přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.  

 
Pro účely určení, zda záměr naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu č. 100/2001 Sb., se rozumí:  

 „odstraňováním odpadů“ – provádění činností některým ze způsobů uvedených 
v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., pokud se nejedná o činnosti uvedené 
v kategorii I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., tzn.:  

 odstraňování nebezpečných odpadů některým ze způsobů, které jsou uvedeny 
pod kódy D2 – D4, D6 – D8 a D11 – D15 v příloze č. 4 k zákonu 
č. 185/2001 Sb.;  

 odstraňování ostatních odpadů některým ze způsobů, které jsou uvedeny pod 
kódy D9 a D10 v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. s kapacitou 
do 100 tun/den včetně nebo odstraňování ostatních odpadů některým 
ze způsobů, které jsou uvedeny pod kódy D1 – D8 a D11 – D15 v příloze č. 4 
k zákonu č. 185/2001 Sb.;  
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 „průmyslovým využíváním odpadů“ – provádění činnosti, která splňuje všechny 
následující podmínky:  

1) jedná se o činnost využívání odpadů alespoň jedním způsobem uvedeným 
v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., kromě činností uvedených v kategorii I 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., pokud je v zařízení k využívání odpadů 
zpracováváno více než 250 tun odpadů kategorie nebezpečný za rok nebo více 
než 2 500 tun odpadů kategorie ostatní za rok;  

2) jedná se o využívání odpadů dle bodu 1), přičemž:  

 odpad je do zařízení k využívání odpadů přebírán za úplatu 

nebo 

 výstupy ze zařízení k využívání odpadů jsou dále komerčně využívány 
(resp. výstupy ze zařízení k využívání odpadů jsou obchodovatelné) 

3) jedná se o zařízení, které může být provozováno pouze se souhlasem 
k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb.  

 
 
 
 
 

Mgr. Evžen Doležal v. r. 
 
 

Rozdělovník k č.j. 44448/ENV/15:  

- krajské úřady  

- Magistrát hlavního města Prahy  

Na vědomí:  

- CENIA, Česká informační agentura životního prostředí 

 

Rozdělovník (odbory MŽP) IS č.j. 47755/ENV/15:  

- MŽP, odbory výkonu státní správy 

Na vědomí: 

- MŽP, odbor odpadů 

- MŽP, odbor legislativní 

- MŽP, odbor právní a řízení státní správy 

  


