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Příloha č. 33 
(Příloha č. 8 vyhlá�ky č. 294/2005 Sb.) 

 

Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů 
bez zkou�ek 
 

1) Odpady uvedené v tabulce č. 8.1. je mo�né přijímat na skládku bez zkou�ek pouze za následujících 

podmínek: 

1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, 

2. odpady nelze recyklovat ani jinak vyu�ít, 

3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky, 

4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku), 

5. odpady nejsou zneči�těny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky v�ech skupin podle přílohy č. 20 (příloha 

č. 5 vyhlá�ky č. 294/2005 Sb.), 

6. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlá�ení nepodnikající fyzické osoby, �e odpad není 

zneči�těn �ádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a 

případně i dal�í druhy odpadů neuvedené v tabulce. 

  

2) Při podezření, �e odpad je zneči�těn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí 

být odpad bez zkou�ek na skládku přijat.  

  
Tabulka č. 8.1 - Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkou�ek 

Kód 
odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat 

10 11 03 Odpadní materiál na bázi 
skelných vláken 

  Minerální vatu s obsahem azbestu, 
organická pojiva 

15 01 07 Skleněné obaly   Pou�ité skleněné obaly se zbytky 
náplně 

17 01 01 Beton1) Kusy betonu a �elezobetonu z 
demolic a rekonstrukcí staveb, který 
mů�e obsahovat drobné částice kovů 
(např. �rouby) a dřevo (např. zbytky 
ztraceného bednění) v mno�ství 
men�ím ne� významném 

Nátěry a povlaky (např. izolační, 
dekorační, penetrační), zneči�tění 
ropnými uhlovodíky 

17 01 02 Cihly1) Cihly, kusy cihel, cihlové bloky 
(cihly spojené maltou) z demolic a 
rekonstrukcí staveb 

Nátěry a povlaky (např. izolační, 
dekorační, penetrační), zneči�tění 
ropnými uhlovodíky 

17 01 03 Ta�ky a keramické výrobky1) Stře�ní krytina z pálené hlíny, 
obkládací a podlahové keramické 
dla�dice z demolic a rekonstrukcí 
staveb 

Betonovou stře�ní krytinu a stře�ní 
krytinu s obsahem azbestu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, ta�ek a 
keramických výrobků1) 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

Odpady stavebních výrobků na bázi 
přírodních materiálů 

Odpady s obsahem azbestu a 
ochranné povlaky s obsahem 
organických látek a ropné látky 

17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb zneči�těné 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod 

číslem 17 05 03* 
  Ornici, ra�elinu, zeminu z 

kontaminované lokality 
20 01 02 Sklo Pouze střepy ze samostatně 

sebraných nápojových obalů a 
Nápojové obaly se zbytky náplně, 
střepy z obalů a obaly pro 
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tabulového skla v případě, �e v 
daném čase a místě není obcí 
zahrnut v systému třídění a 
vyu�ívání těchto odpadů 

chemikálie 

20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údr�by zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí 
in�enýrských sítí, ornici a ra�elinu 

  
Poznámka k tabulce č. 8.1.: 
1) stavební a demoliční odpady s obsahem přimí�ených kovů, plastů, zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z 

celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z 
hlediska ochrany �ivotního prostředí nutné. 

 

 

 


