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Příloha č. 20 
(Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.) 

 

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a 
používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu 
a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 
 

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako 
technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu 
1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinností zpětného odběru (§ 38 zákona) s výjimkou využívání 

pneumatik při výstavbě a uzavírání skládek. 

2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. 

3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: HP 1 Výbušné, HP 2 

Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu. 

4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou. 

5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž 

totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy. 

6. Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory drog22 . 

7. Biocidy (pesticidy)14) . 

8. Odpady silně zapáchající15) . 

9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického. 

10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního 

prostředí16) . 

11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého. 

   
B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 

1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky 

komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud  není jejich využití 

technicky a ekonomicky možné. 

2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a 

odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich 

nebezpečných vlastností. 

3. Neupravené směsné komunální odpady pouze, pokud byly při jejich shromažďování vytříděny nebezpečné 

složky komunálního odpadu, komodity určené ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a zajištěno 

oddělené soustřeďování využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona. V případě 

obecního systému nakládání s komunálním odpadem se považuje podmínka vytřídění jednotlivých složek za 

splněnou, pokud je v obci zajištěno oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu v rozsahu § 17 odst. 3 

zákona. 

4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku směsných komunálních 

odpadů. V případě, že je tato složka ze směsných komunálních odpadů oddělena, může být uložena pouze, 

pokud splní požadavky bodů 10 a 11 přílohy č. 4 vyhlášce č. 294/2005 Sb. (příloha č. 21 příručky). 
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5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství23). 

6. Výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů pouze, pokud jde o výstupy skupiny 3 a 4 

podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

 
 
13) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 
14)  Příloha č. 5 nařízení č. 850/2004/ES, o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/11 7/EHS. 
15)  Například vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 

zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 

autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší podmínky jejich uplatňování. 
16)  § 57 odst. 1 písm. e) vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. 

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi 

společenstvím  třetími zeměmi.Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog. 
23) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 

79/117/EHS. 
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