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IV. 
Platné znění relevantních ustanovení vyhlášky č. 273/2012 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.,  
s vyznačením navrhovaných změn  

 
 
 

§ 6 
 

Obecné podmínky zasypávání 
 

(1) K zasypávání nesmí být využívány odpady,  
 

a) které nejsou inertním materiálem nebo 
 
b) jsou vymezené v bodech A a B přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
 
 (2) K zasypávání nesmí být využívány odpady v následujících oblastech: 
 
a) v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně1), 
  
b) v ochranných pásmech léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně ochrany2) 
s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného ochranného pásma, nebo  
 
c) ve zvláště chráněných územích3) s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci 
daného chráněného území. 
 

(3) U odpadu využívaného k zasypávání nesmí 
 

a) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené 
v tabulce č. 5.1, sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce; 
 
b) v případě využití ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu a v 
ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně nebo v případě využití odpadů pod úrovní 
hladiny podzemní vody překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1, sloupci 
I přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

 
c) obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty 
anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a 
 
d) výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity 
stanovené v tabulce č. 5.3, sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 
1 m od konečného povrchu terénu v tabulce č. 5.3, sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.   
 

(4) U sedimentů využívaných k zasypávání rozdílně od odstavce 2 nesmí obsah 

škodlivin překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5 k této 

vyhlášce s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a 

organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů; v takovém případě však nesmí výsledky zkoušek 

 
1) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
2) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3, 

sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu 

terénu ve sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

(5) Obsah škodlivin podle odstavce 2 písm. a) a c) a odstavce 3 odstavce 3 písm. a) 

a c) a odstavce 4 může být překročen, pokud jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo, zejména pozaďovým hodnotám škodlivin, a geologické a 

hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Navýšené limity musí být jednoznačně 

popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále musí být vymezena opatření, která zajistí 

ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V případě navyšování limitů musí provozovatel 

zařízení nechat zpracovat hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě v 

souladu s jiným právním předpisem4) jako podklad pro zpracování provozního řádu. 

Hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě jsou v tomto případě přílohou 

provozního řádu. 

(6) V případě využívání odpadů k zasypávání v jednom místě použití v množství větším 

než 1 000 t musí být pro toto místo použití zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v 

souladu s jiným právním předpisem8). Součástí hodnocení rizika musí být rovněž specifikace 

nejbližších ochranných pásem vodních zdrojů a dále informace, zda bude docházet k využití 

odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody. Hodnocení rizika v dané lokalitě je v tomto případě 

přílohou provozního řádu. 

    
§ 14 

 
Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů 

na skládku 
 

 (1) Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože mohou mít při uložení na 
skládku negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví lidí, jsou vymezeny v bodě A přílohy 
č. 4 k této vyhlášce. 
 
 (2) Nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je technicky 
možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové 
nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky, jsou vymezeny 
v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce. Výjimku představují odpady, které spadají do druhu 
odpadu vymezeného v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce, ale s ohledem na jejich vlastnosti 
je není možné přijmout do zařízení podle věty první nebo v zařízeních podle věty první není 
pro tento odpad dostatečná kapacita. V případě uložení odpadů na skládku na základě této 
výjimku musí být důvod, proč není možné přijmout odpad do zařízení podle věty první, popsán 
v základním popisu odpadu.  
 
 (3) Biologicky rozložitelné odpady a výstupy z jejich úpravy nebo zpracování, které je 
možné ukládat na skládku, jsou vymezeny v bodě D přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
 
 

Znění § 14 účinné od 1. ledna 2028 
 

§ 14 
 

 
4) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a 

ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů. 



3 
 

Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů 
na skládku 

 
 (1) Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože mohou mít při uložení na 
skládku negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví lidí, jsou vymezeny v bodě A přílohy 
č. 4 k této vyhlášce. 
 
 (2) Nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je technicky 
možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové 
nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky, jsou vymezeny 
v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce. Výjimku představují odpady, které spadají do druhu 
odpadu vymezeného v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce, ale s ohledem na jejich vlastnosti 
je není možné přijmout do zařízení podle věty první nebo v zařízeních podle věty první není 
pro tento odpad dostatečná kapacita. V případě uložení odpadů na skládku na základě této 
výjimku musí být důvod, proč není možné přijmout odpad do zařízení podle věty první, popsán 
v základním popisu odpadu.  
 
 (3) Biologicky rozložitelné odpady a výstupy z jejich úpravy nebo zpracování, které je 
možné ukládat na skládku, jsou vymezeny v bodě D přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
 

 
 

Hlava VII 
 

Kaly z čistíren odpadních vod 
 
 

§ 57 
 

Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace 
 

Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace se provádí podle § 
50.  
 

 
§ 57 

 
Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace 

 
(1) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace se provádí 

v těchto případech: 

a) při zahájení provozu technologie, 
 
b) po každé změně technologie, která může ovlivnit přežívání patogenních nebo 
podmíněně patogenních činitelů, 
 
c) při změně skladby přijímaných kalů, nebo 
 
d) při nesplnění mikrobiologických kritérií u vystupujícího kalu. 
 
 

(2) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace se provádí 
 
a) testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové 



4 
 

mikroorganismy Salmonella senftenberg W 775 - H2S negativní nebo Escherichia coli, 
nebo 
 
b) metodou vstup - výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu a 10 vzorků 
na výstupu během 30 dnů, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na 
vstupu je 48 hodin a minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na výstupu je 48 
hodin. 
 

(3) Technologie úpravy kalů splňuje požadavky na ověření z hlediska účinnosti 
hygienizace, jestliže při dodržení technologických parametrů stanovených provozním 
řádem 
 
a) výstup z technologie splňuje mikrobilogická kritéria stanovená pro kal kategorie I v 
tabulce č. 38.1. v příloze č. 38 k této vyhlášce, 
 
b) geometrický průměr počtu kolonií tvořících jednotku u vneseného organismu nebo 
u metody vstup - výstup se během procesu sníží minimálně o 5 řádů; v případě, že na 
základě analýz vzorků odebraných před zpracováním je geometrický průměr počtu 
kolonií sledovaného organismu v nálezech 10 vzorků kalu u metody vstup – výstup 
méně než 105 KTJ na gram kalu pro Escherichia coli nebo enterokoky, musí geometrický 
průměr počtů kolonií ve vzorku výstupu po zpracování vykazovat ≤ 1 KTJ na gram pro 
Escherichia coli nebo enterokoky. 
 
 (4) Technologie úpravy kalů, které produkují kaly splňující mikrobiologická 
kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této 
vyhlášce, se považují za ověřené. 
 
 

§ 61 
 
Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a 

mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě 
 

 
Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze upravené kaly, které 
 
a) nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v 
příloze č. 38 k této vyhlášce a 
 
b) vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 28 k této vyhlášce. 
 

§ 61 
 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a 
mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě 

 
(1) Kaly, které splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo 

II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce se považují za upravené.  
 
(2) Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které 
 

a) splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 
v příloze č. 38 k této vyhlášce a 
 

b) nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků 
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stanovené v tabulce č. 38.2 v příloze č. 38 k této vyhlášce. 
 

(3) Pokud kal splňuje pouze mikrobilogická kritéria stanovená pro kal kategorie 
II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce musí být při použití na zemědělské 
půdě splněny následující podmínky  
 
a) nejedná se o použití kalu z čistíren odpadních vod zpracovávajících vedlejší živočišné 
produkty spadající do působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
vedlejších produktech živočišného původu27), 
 
b) od použití kalu do sklizně musí uběhnout alespoň jedno zimní období, 
 
c) na dílu půdního bloku, kde je použit kal, jsou po dobu 1 roku od použití kalu 
pěstovány pouze plodiny, které se využijí výhradně k technickým účelům, a 
 
d) na dílu půdního bloku, kde je použit kal, nebude 3 roky od použití kalu pěstována 
polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba. 
 
 

§ 64 
 

Program použití kalů 
 

(1) Program použití kalů musí být zpracován pro upravený kal z konkrétní čistírny 
odpadních vod nebo z konkrétní technologie úpravy kalů a musí být zřejmé, na jakých dílech 
půdního bloku se bude tento upravený kal aplikovat. Při jakékoliv změně skutečností podle 
odstavce 2 musí být program použití kalů upraven. 
 

(2) Program použití kalů obsahuje 
 
a) vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě v souladu s přílohami č. 28, 
37 a 38 k této vyhlášce, 
 
b) popis technologie úpravy kalů včetně údajů o ověření účinnosti technologie úpravy z 
hlediska hygienizace, 
 
c) celkové množství upravených kalů, na které se program použití kalů vztahuje, 
 
d) výčet dílů půdního bloku určených k použití upravených kalů včetně ukazatelů pro jejich 
hodnocení podle listu 2 přílohy č. 37 k této vyhlášce, 
 
e) popis způsobu zabezpečení podmínek podle § 58 odst. 2, dočasného uložení a skladování 
upravených kalů před jejich použitím včetně popisu způsobu doložení délky doby podle § 58 
odst. 1 písm. c), dočasného uložení či skladování včetně data prvního a posledního dne této 
doby a způsobu označení jednotlivých uložených upravených kalů, 
 
f) hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů, 
 
g) zařazení použití upravených kalů do osevního postupu, 
 
h) návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy, 
 
i) plán odběru vzorků, 
 
j) opatření na ochranu zdraví při práci s kaly a 
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k) evidenční listy využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 37 k této vyhlášce. 
 
 
 
 
 

§ 80 
 
(1) Do 31. prosince 2021 může provozovatel skládky odlišně od § 16 odst. 2 až 4 

využívat jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, k vytváření 
vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy 
skládky nebo k vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky odpady vymezené pro 
tyto účely v rozhodnutí, na základě kterého je skládka provozována, nebo v jejím provozním 
řádu.   
 

(2) Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na údaje, které je povinna předat osoba 
předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, splněny, pokud údaje odpovídají 
požadavkům přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti zákona.  
 

(3) Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na základní popis odpadu splněny, pokud 
základní popis odpovídá požadavkům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Při předání odpadů na skládku ale musí být ode 
dne nabytí účinnosti této vyhlášky předán rovněž údaj o výhřevnosti předávaného odpadu v 
sušině.  
 

(4) V letech 2021 a 2022 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení za tento 
rok se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti zákona. Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, považují se všechny 
údaje, které jsou součástí ročního hlášení podle § 27, za ohlášené. V letech 2021 a 2022 se 
nevede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 k této vyhlášce.     
 

(5) Zařízením určeným pro nakládání s odpady podle § 31 odst. 7 provozovaným přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které neměly přidělené samostatné identifikační zařízení, 
se samostatné identifikační číslo zařízení přidělí až při prvním vydání povolení podle § 21 odst. 
2 zákona. 

 
(6) Do 31. prosince 2022 se přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje podle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.  
 

   
 
 

§ 83 
 
 (1) Omezení podle § 51 odst. 7 se neuplatní do 31. prosince 2022.  
 
 (2) Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu 
odpadem, pokud jde o inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke 
změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, pokud se nejedná o zeminu nebo kamenivo 
o vhodné frakci, a současně splňuje následující požadavky: 
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a) je vyroben výhradně z odpadu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 nebo 17 05 08 pocházejícího z dřívější 
stavební konstrukce 17 05 04, 17 05 08 nebo 20 02 02 pocházejícího z dřívější stavební 
konstrukce nebo rostlého terénu,  
 
b) je určen k využití některým z následujících způsobů, pro který splňuje požadavky jiných 
právních předpisů: 
1. recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená v 
technických normách, 
2. konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních 
komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,  
3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,  
4. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,  
5. obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě, 
6. nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,  
7. nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,  
8. podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné 
pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde 
k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy 
musí být recyklované kamenivo z místa použití odebráno, 
9. zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 
73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,  
 
c) obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty podle tabulky č. 10.1 přílohy 
č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona a  
 
d) výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity 
stanovené v tabulce č. 5.3, sloupci II v příloze č. 5 k této vyhlášce; do 31. prosince 2023 je 
dostačující, pokud výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy 
nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 10.2, sloupci II v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 
Sb, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 
 
 (3) Průvodní dokumentace recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu podle 
odstavce 1 musí obsahovat: 
 
a) název, identifikační číslo a adresu zařízení určeného pro nakládání s odpady, které vyrobilo 
recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, a název nebo jméno a identifikační číslo osoby 
provozovatele tohoto zařízení,  
 
b) popis recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, alespoň pokud jde o materiál a 
velikost frakce, 
 
c) výčet způsobů použití podle odstavce 1 písm. b), ke kterým je možné recyklát ze stavebního 
a demoličního odpadu použít, v případě zemin včetně jednoznačné identifikace stavby, na 
které budou využity, 
 
d) dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební výrobky umožňující dané způsoby 
použití, 
 
e) hmotnost recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, ke kterému se průvodní 
dokumentace vztahuje, 
 
f) podpis provozovatele zařízení nebo zástupce, který za provozovatele jedná, a 
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g) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, na základě kterých 
bylo ověřeno splnění podmínek podle odstavce 1 písm. c) a d), nebo kopie těchto protokolů. 
 
 (4) Do 31. prosince 2023 je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem, pokud 
splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti zákona.  
 
 (5) Do 31. prosince 2023 přestává být znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová 
směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi odpadem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 
130/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 
 
 (6) Vymezení recyklovatelných odpadů v bodě E přílohy č. 4 k této vyhlášce se do 31. 
prosince 2021 nepoužije.  
 
 (7) Zařízení určené pro nakládání s odpady provozované na základě souhlasu podle § 
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, v souladu s § 153 odst. 2 zákona nemusí do konce doby platnosti souhlasu podle § 
153 odst. 2 zákona splňovat požadavky na vybavení, podle § 3, pokud je vybaveno v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 
 

 
 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 
 

Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání 
 

Tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Ukazatel Jednotka 
I. 

Limitní hodnota 
II. 

Limitní hodnota 

As mg/kg sušiny 10 30 

Cd mg/kg sušiny 1 2,5 

Cr celkový mg/kg sušiny 100 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 1 

Ni mg/kg sušiny 65 80 

Pb mg/kg sušiny 100 200 

V mg/kg sušiny 180 180 

Cu mg/kg sušiny 100 170 

Zn mg/kg sušiny 300 600 

Ba mg/kg sušiny 600 600 

Be mg/kg sušiny 5 5 

uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 200 300 

benzen mg/kg sušiny 0,4 0,7 

benzo(a)pyren mg/kg sušiny 0,005 0,015 

PAU1) mg/kg sušiny 0,05 - 

PCB2) mg/kg sušiny 0,05 0,2 
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EOX3) mg/kg sušiny 1 2 

 

1) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 

indeno(1,2,3-cd)pyrenu a benzo(a)antracenu) 

2) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

3) EOX -extrahovatelné organicky vázané halogeny 

 

Tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Ukazatel Jednotka 
I. 

Limitní hodnota 
II. 

Limitní hodnota 

As mg/kg sušiny 10 30 

Cd mg/kg sušiny 1 2,5 

Cr celkový mg/kg sušiny 100 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 1 

Ni mg/kg sušiny 65 80 

Pb mg/kg sušiny 100 200 

V mg/kg sušiny 180 180 

Cu mg/kg sušiny 100 170 

Zn mg/kg sušiny 300 600 

Ba mg/kg sušiny 600 600 

Be mg/kg sušiny 5 5 

uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 200 300 

benzen mg/kg sušiny 0,4 0,7 

benzo(a)pyren mg/kg sušiny 0,3 0,6 

PAU1) mg/kg sušiny 3 6 

PCB2) mg/kg sušiny 0,05 0,2 

EOX3) mg/kg sušiny 1 2 

 

1) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, 

fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 

2) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

3) EOX -extrahovatelné organicky vázané halogeny 

 

 

Tabulka č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu 
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Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

As mg/kg sušiny 30 

Cd mg/kg sušiny 2,5 

Cr celkový mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 

Cu mg/kg sušiny 100 

Zn mg/kg sušiny 600 

Co mg/kg sušiny 30 

Ba mg/kg sušiny 600 

Be mg/kg sušiny 5 

EOX1) mg/kg sušiny 1 

uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 300 

BTEX2) mg/kg sušiny 0,4 

PAU3) mg/kg sušiny 0,05 

PCB4) mg/kg sušiny 0,2 

 

1) EOX -extrahovatelné organicky vázané halogeny 

2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 

indeno(1,2,3-cd)pyrenu a benzo(a)antracenu) 

4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

 

Tabulka č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

As mg/kg sušiny 30 

Cd mg/kg sušiny 2,5 

Cr celkový mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 

Cu mg/kg sušiny 100 
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Zn mg/kg sušiny 600 

Co mg/kg sušiny 30 

Ba mg/kg sušiny 600 

Be mg/kg sušiny 5 

EOX1) mg/kg sušiny 1 

uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 300 

BTEX2) mg/kg sušiny 0,4 

PAU3) mg/kg sušiny 6 

PCB4) mg/kg sušiny 0,2 

 

1) EOX -extrahovatelné organicky vázané halogeny 

2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, 

fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)4) PCB 

- polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

 

 

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 
 

Biologicky rozložitelné odpady  
 

 
Tabulka č. 25.5 Odpady, jejichž zpracovávání podléhá povinnosti ověření účinnosti 

technologie a pravidelnému ověřování limitních hodnot indikátorových organismů 

19 08 05     Kaly z čištění komunálních odpadních vod (s výjimkou kalů kategorie I) 

19 08 02    Odpady z lapáků písku 

20 03 04     Kal ze septiků a žump 

A dále vedlejší produkty živočišného původu a materiály III. kategorie, pokud to vyžaduje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení 
o vedlejších produktech živočišného původu), nebo veterinární správa ve svém souhlasu. 

 

 

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich 

použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)  

 

 

Riziková látka 
Mezní (maximální) hodnoty 

koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) 
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Příloha č. 38 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

  

Podmínky použití kalů na zemědělské půdě 

 

Tabulka č. 38.1 Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 
 
 

 
 
 

Tabulka č. 38.2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech 

pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)  

 

 

As - arzén 30 

Cd - kadmium 5 

Cr - chrom 200 

Cu - měď 500 

Hg – rtuť 4 

Ni - nikl 100 

Pb - olovo 200 

Zn - zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 7 kongenerů - 
28+52+101+118+138+153+180 

0,6 

PAU (suma antracenu, benzo(a) antracenu, 
benzo(b) fluoranthenu,benzo(k) 

fluoranthenu,benzo(a) pyrenu, benzo(ghi) 
perylenu,fenantrenu, fluoranthenu, 

chrysenu,indeno(1,2,3-cd)pyrenu,naftalenu a 
pyrenu) 

10 

Kal 
kategorie 

Salmonella 
sp. 

Enterokoky Termotolerantní 
koliformní bakterie 

I. Negativní < 103 KTJ/g (4 vzorky z 5) 
< 5.103 KTJ/g (1 vzorek z 5 
(případně Escherichia coli) 

Nehodnotí se 

II. Negativní 103 - 2.105 KTJ/g  
(5 vzorků) 

103 – 2.105 KTJ/g 
(5 vzorků) 

Riziková látka 
Mezní (maximální) hodnoty 

koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) 

As - arzén 30 

Cd - kadmium 5 

Cr - chrom 200 

Cu - měď 500 

Hg – rtuť 4 

Ni - nikl 100 
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Příloha č. 39 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

 

 

Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na 

zemědělské půdě za rok  

 

 

* agrochemické parametry: pH, obsah sušiny, obsah organických látek (vyjádřený jako ztráta 

žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík 

Poznámka: 

V případě technologie úpravy kalů, u které bylo provedeno ověření z hlediska účinnosti 

hygienizace v souladu s požadavky § 57 odst. 1 až 3, a v případě technologie úpravy 

kalů, která se považuje za ověřenou podle § 81 odst. 4, se mikrobiologická analýza 

provádí pouze dvakrát za rok. 

 

  

 

 

 

 

Pb - olovo 200 

Zn - zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 7 kongenerů - 
28+52+101+118+138+153+180 

0,6 

PAU (suma antracenu, benzo(a) 
antracenu, benzo(b) 

fluoranthenu,benzo(k) 
fluoranthenu,benzo(a) pyrenu, benzo(ghi) 

perylenu,fenantrenu, fluoranthenu, 
chrysenu,indeno(1,2,3-

cd)pyrenu,naftalenu a pyrenu) 

10 

Minimální počet analýz za rok 

Produkce 
kalů z ČOV 
(v tunách 

sušiny kalů 
za rok) 

Agrochemické 
parametry* 

(živiny) 
Rizikové prvky a látky mikrobiologie 

Organické 
kontaminanty 
(PCB, AOX, 

PAU) 

< 250 2 2 2 1 

250-1000 4 4 4 1 

1000-2500 4 4 6 1 

> 2500 12 12 12 1 
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Platné znění relevantních ustanovení vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 14 

 

Přechodná ustanovení 

  

 (1) Odpady se do 31. prosince 2023 2024 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 

93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 

  

 (2) Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti zákona. 

 

 

 

Platné znění relevantních ustanovení vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s vozidly s ukončenou životností, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 10 

 

Přechodná ustanovení 

  

 (1) Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s 

ukončenou životností je do 31. prosince 2022 vydáváno podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

  

 (2) Údaje o vozidlech s ukončenou životností a o osobách, od kterých byla vozidla s 

ukončenou životností převzata, jsou do Informačního systému zasílány do 31. prosince 2022 

v rozsahu údajů vedených podle § 4 odst. 2 a přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

  

 (3) V letech 2021 a 2022 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení za daný 

rok se podává podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
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Platné znění relevantních ustanovení vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech 

nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

§ 33 

 

Přechodná ustanovení 

  

 (1) Výrobci a provozovatelé kolektivních systémů vedou do konce roku 2022 roku 

2024 evidenci a podávají roční zprávu o výrobcích s ukončenou životností za roky 2021 a 

2022 roky 2021 až 2024 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., nebo vyhlášky č. 248/2015 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude 

roční zpráva podána v souladu s těmito požadavky, považují se všechny údaje, které jsou 

součástí roční zprávy podle § 12, za ohlášené. 

  

 (2) Zpracovatelé odpadních elektrozařízení vedou do konce roku 2022 roku 2024 

průběžnou evidenci o odpadních elektrozařízeních a jiných odpadech a způsobech 

nakládání s nimi a podávají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za roky 2021 a 

2022 roky 2021 až 2024 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude hlášení ohlášeno v 

souladu s požadavky vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., považují se všechny údaje, které jsou součástí hlášení 

podle § 22 odst. 3, za ohlášené. 

  

 (3) Výrobce je povinen realizovat informační kampaně v rozsahu a způsobem podle § 

2 nejpozději od 1. července 2022. 

  

 (4) Výrobce musí zajistit plnění zvláštních požadavků na místa nakládání s použitými 

bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia podle § 5 a 6 nejpozději od 1. července 2022. 

  

 (5) Provozovatel kolektivního systému zajistí ověření správnosti a úplnosti údajů 

podle § 16 a 17 poprvé za rok 2022. 


