
stručnÝ návod k vvplnění základního popisu odpadu

Základní popis odpadu (ZPO) je třeba vyplnit za každou provozovnu a za každý druh
odpadu zvlášt'!

1.1 Dodavatel (původce) odpadu - vyplňte požadované údaje o subjektu, kterému odpad vznikl nebo
ho převzal do svého vlastnictví - měl by být shodný se subjektem, na kterého budeme vystavovat
fakturu.

1.2 Název. adresa provozovnv. kde odpad vznik! - stručně popište místo vzniku odpadu - adresu
provozovny
(v případě stavební firmy - místo stavebních prací- ne sídlo provozovny.)

2.1 Název odpadu - přesný název odpadu uvedený v Katalogu odpadů ( Vyhl. č.93/2016 Sb.)

Názvy neiběžnější druhů odpadů, včetně kataloqových čísel .
200301 - Směsný komunální odpad
200307 - Objemný odpad
170504-Zemina a kamení
170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170904 - Směsné stavební s demoličníodpady
190501 - Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
200101 - Papír a lepenka
200139 - Plasty
200102 - Sklo
200201 - Biologicky rozložitelný odpad

2.3 Katalogové číslo odpadu - šestimístné
č.93/2016 Sb.) viz, bod 2.1

číslo, které je uvedeno v Katalogu odpadů (Vyhl,

2.4 Kateqorie odpadu - pouze kategorie ,,O" ( ostatní )- odpad nemá nebezpečné vlastnosti

2.5. Nebezpeěné vlastnosti odpadu - nejsou (edná-li se o ostatní odpad)

2.6 Popis vzniku odpadu - popište přijaké činnosti odpad vznikl, popřípadě jaké suroviny vstupují do
procesu jeho vzniku - doplňte jednu z uvedených možností např. bio odpad zezahrad a domácností
(200201), odpad z provozovny, který nevznikl vlastní výrobní činností (200301), odpad z rekultivací
pozemkŮ (190501), odpad zvyklízení pozůstalostí/domů/bytů (200307), vytříděný papír z provozovny,
který nevznikl vlastní výrobní činností (200101), vytříděný plast z provozovny, který nevznikl vlastní
výrobní činností (200139), odpad ze stavby (170107), odpad zvýkopových prací (170504), vytříděné
sklo z provozovny, které nevzniklo vlastní výrobní činností (200102),jiný (doplňte)

2.7 Předpokládaná hmotnost odpadu předaného do zařízení v dodávce - odhadem, popřípadě
lzevycházet z předchozích let, pokud je odpad předáván pravidelně (např. odpad 200301 nádoba 110
|-0,02t,2401-0,04t, 1100 1-0,09t,odpad200307velkoobjemovýkontejner0,5t,odpad 170107
velkoobjemový kontejner 4 t, apod.)

2.8 Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodnÝch vlastností - pokud předáváte pravidelně
stejnýdruhodpadu,uved'tedleúdajůvesmlouvěči objednávce(2xtýdně, 1xtýdně, 1x2týdny, 1x
měsíčně, jednorázový... .)

2.9 Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok - odhadem viz, bod 2.7,
popřípadě lzevycházet z předchozích let, pokud je odpad předáván pravidelně

6.1 Prohlášení původce (oprávněné osobv)
Podpisem potvrdíte, že odpad neobsahuje odpady zakázané ukládat na skládky. Jedná se o odpady:

- podléhající povinnosti zpětného odběru
- kapalné odpady a odpady, které sedimentací uvolňují kapalnou fázi
- nebezpečné odpady



- odpady prudce reagující s vodou
- odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové "

činnosti, jejichž účinky na člověka nejsou známy
- veškerá léčiva a návykové látky
- biocidy
- odpady silně zapáchající
- odpady (nádoba a zařízení) s obsahem plynu
- odpady s obsahem radionuklidů
- kyselé a hydrolýze podléhajícíodpady zvýroby oxidu titaničitého

Dále pak potvrdíte, že odpad nelze z technicko - ekonomických důvodů využít anijinak odstranit.
Každý má povinnost pro odpad najít možnost jeho využití (materiálové, energetické) - toto se
nevyžaduje, pokud v daném čase a místě neexistují technické a ekonomické předpoklady pro její
splnění a pokud jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní
prostředí.

6.2 Poznámkv a další uiednání - prohlášení o výhřevnosti odpadu - označte možnost, zda 1e
výhřevnosti vyšší nebo nižší než 6,5 MJ/kg odpadu v sušině (výhřevnost směsného komunálního
odpadu se uvádí 8-12 MJ/kg v sušině)


