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Příloha č. 21 
(Příloha č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

 

Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky 
 
1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 20 příručky (příloha č. 5 vyhlášky č. 

294/2005 Sb.). 

2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 31 příručky 

(příloha č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 32 příručky (příloha č. 6 vyhlášky č. 

294/2005 Sb.) pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-

OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti. 

4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě způsobem podle přílohy č. 32 

příručky (příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) v odděleném sektoru skládky odpadů. 

5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S-inertní odpad: 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 33 příručky (příloha č. 8 vyhlášky č. 

294/2005 Sb.) za podmínek tam stanovených, 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z 

ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 22 příručky (příloha č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) pro 

výluhovou třídu číslo I, 

c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.  

  
Tabulka č. 4.1. 

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-
inertní odpad 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 
BTEX mg/kg sušiny 6 
Uhlovodíky C10 - C40 mg/kg sušiny 500 
PAU mg/kg sušiny 80 
PCB mg/kg sušiny 1 
TOC mg/kg sušiny 30 0001) (3 %) 

  
Poznámka k tabulce č. 4.1.: 
1) V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota 

DOC 50 mg/l 
  

Použité zkratky 
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 
C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule 
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, 
chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
TOC - celkový organický uhlík 
DOC - rozpuštěný organický uhlík 
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6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO1): 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 33 (příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) za 

podmínek tam stanovených, 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z 

ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 22 (příloha č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) pro výluhovou 

třídu číslo IIa, 

c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty lze odpad 

považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC 80 mg/l. Obsah TOC v sušině 

odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 32 - příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) se nezjišťuje, 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 
7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO3): 

a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry, 

b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 vyhlášky (příloha č. 33 příručky) za 

podmínek tam stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 

písm. b) bodu 2, 

c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z 

ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro výluhovou 

třídu číslo IIa, výjimkou je pouze výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle 

přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje, 

d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v 

souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj.snížit tento podíl do 

roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995), 

e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7, 

f) výstup z úpravy směsných komunálních odpadů obsahující biologicky rozložitelnou složku, který splňuje 

parametry bodů 10 a 11 této přílohy, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 

příručky), 

g) pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC, uvedená v příloze č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 

příručky) pro výluhovou třídu číslo IIa, lze odpad přijmout na skládku za podmínky, že nebude obsahovat 

vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 4.2. 

 

Tabulka č. 4.2. 
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena 
nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa: 
  

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 
Uhlovodíky C10 - C40 mg/kg sušiny 750 

PAU mg/kg sušiny 80 
EOX mg/kg sušiny 50 

  

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule 
PAU- - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, 

benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a 
pyrenu) 

EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny“. 
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8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-nebezpečný odpad (S-NO): 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených, 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z 

ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro výluhovou 

třídu číslo III, 

c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v 

sušině vyšší než 6 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za 

vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC < 100 mg/l. Obsah TOC v sušině 

stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce – příloha č. 32 příručky) se nezjišťuje, 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7. 

9. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů vyjma pH stanovených v tabulce č. 2.1 

přílohy č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za následujících 

podmínek: 

a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 vyhlášky (příloha č. 21 příručky) jsou splněny, 

b) překročení nepředstavuje  zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle zvláštních právních předpisů 

(například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), 

c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky, 

d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC 

a uhlovodíků řady C10 - C40, 

e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách S-OO nesmí být zvýšen 

ukazatel DOC a upravena hodnota pH, 

f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC, 

g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

10. Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady, které 

přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4 

uvedený v tabulce 4.3. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s 

četností podle tabulky č. 4.4.  

 

Tabulka č. 4.3. 
  

Parametr Limitní hodnota Jednotka 
spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*) 10 mg O2/g sušiny 

  
*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby O2 za 4 dny podle přílohy č. 12. 
 

  
S účinností od 1. ledna 2018 platí bod 11: 
 
11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v 

sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných 

dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4. 
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Tabulka č. 4.4. 
  

Roční produkce odpadu 
nebo výstupu 

Četnost kontrol 

0 - 1 000 t 
1 001 - 5 000 t 
5 001 a více t 

2 x za rok* 
4 x za rok* 

12 x za rok*. 
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