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Příloha č. 23 
Průběh kontroly dozorovými nebo kontrolními orgány 
Dále popsaný průběh kontrolní náv�těvy dozorových a kontrolních orgánů slou�í pouze jako určité vodítko, nejedná se 

o metodiku kontrol. Slou�í spí�e jako obecný, předpokládaný seznam po�adavků, které mohou být ze strany 

dozorových a kontrolních orgánů vzneseny. 

 
A.  Obecný průběh kontroly odpadového hospodářství  
1. Dokladová část 

- základní doklady opravňující k podnikání � �L, výpis z obchodního rejstříku apod. 

- seznam odpadů vznikajících ve firmě 

- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími ve firmě. Souhlas musí obsahovat v�echny nebezpečné 

odpady, které se ve firmě vyskytují nebo vyskytly (viz evidence za minulé období)  

- identifikační listy nebezpečných odpadů vznikajících ve firmě 

- evidenční listy na přepravu nebezpečných odpadů 

- smlouvy s oprávněnými osobami o zne�kodňování odpadu 

- oprávnění firem, kterým je odpad předáván, k zne�kodňování odpadu 

- průbě�ná evidence vzniku odpadů za bě�né období 

- doklady o předání odpadu oprávněným osobám (faktury, vá�ní lístky apod.) 

- průbě�ná evidence za minulá období 

- hlá�ení o produkci odpadů okresnímu úřadu (v případě, �e firma produkuje více ne� 50 kg nebezpečných odpadů 

nebo více ne� 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok) 

- doklady o  trvalém nabízení odpadů k u�ití jiné právnické nebo  fyzické  osobě (zápis do komoditních burz, 

písemné nabídky firmám zpracovávající odpad apod.) 

- interní pokyny vedení firmy k nakládání s odpady ve firmě (není ze zákona povinné, ale přesto je doporučeno tyto 

pokyny zpracovat a seznámit s nimi pracovníky) 

- případně dal�í doklady podle předmětu činnosti a způsobu vykonávání (např. při dovozu a vývozu, aktivním 

zu�lechťovacím styku apod.) 

 

2. Vlastní prohlídka provozu 

- Ve sběrných nádobách musí být odpad roztříděn podle druhu. Zejména nesmí být smí�en nebezpečný odpad 

v ostatním odpadu (např. obaly od sprejů, mastné rukavice atd. v odpadkovém ko�i). Obalový materiál (kartónové 

krabice, PE obaly apod.) musí být ukládány odděleně pro jejich dal�í mo�né vyu�ití jako druhotné suroviny. 

Po�adavky na třídění odpadu mohou jít a� k nutnosti třídit zvlá�ť i "komunální" odpad (např. u firem s vět�ím 

počtem zaměstnanců PET láhve odhazovat do samostatné nádoby), 

- balení a označování odpadů � bod 4.2.3, 

- odpad musí být zabezpečeny před ne�ádoucím znehodnocením, zneu�itím, odcizením nebo únikem. To znamená, 

�e nádoby by měly být chráněny před povětrnostními vlivy a uzamčeny, popř. umístěny v zabezpečeném prostoru. 

Je přípustné, aby nádoba s nebezpečným odpadem byla umístěna venku, je-li těsná a nedochází-li k úkapům při 

shroma�ďování odpadu, 

- místa vzniku a shroma�ďování nebezpečných odpadů musí být vybavena identifikačními listy nebezpečných 

odpadů. 
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