
Zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 

Sběr a výkup odpadů 

§ 18 

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, 

c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, 

d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 12 odst. 3, 

e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním 

řádem, 

f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo 

výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů 

za stanovených podmínek, 

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností, 

h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií, 

i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a 

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících 

PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu 

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. 

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo 

oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od něj provozovatel zařízení ke sběru nebo 

výkupu odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit. 

(3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů 

stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru nebo 

výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo 



vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 

evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. 

K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti 

těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle 

zvláštního zákona26). 

(4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od fyzických osob. 

(5) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný 

odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu pouze 

převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo 

provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. 

(6) Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní 

firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo 

obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této 

právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů. 

(7) Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3 se pro účely tohoto 

zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle 

Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního 

zařízení nebo obecně prospěšného zařízení26a), uměleckého díla či pietních a bohoslužebných 

předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen 

uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, 

umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších 

symbolů, na těchto předmětech se nacházejících. 

(8) Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 je provozovatel povinen evidovat a uchovávat 

po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů. 

(9) Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit. 

(10) Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení26a), umělecká díla 

či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo 

výkupu odpadů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení rozebírat, jinak 

pozměňovat nebo postupovat dalším osobám. 

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při 

jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila, 

seznam odpadů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od fyzických osob, a seznam 

odpadů, za které může oprávněná osoba poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v 

odstavci 5. 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2200054
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2200055
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2200055


Vyhláška č. 383/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI 

JEJICHŽ ODBĚRU NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE 

SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD 

KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL 

 

Skladování odpadů 

§ 8 

(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na 

zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo 

skladování odpadů uvedené v § 5 a 7. 

(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo 

výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo 

vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech 

evidenci, se vymezují tyto druhy odpadů podle Katalogu odpadů: 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu 

02 01 10 Kovové odpady 

15 01 04 Kovové obaly 

16 01 04* Autovraky 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných 

součástí 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, 

rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu 

(kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

20 01 40 Kovy. 



(3) Identifikací fyzických osob podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, data 

narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného 

průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. 

(4) U autovraků a jejich podstatných částí se evidence podle § 18 odst. 3 zákona nahrazuje 

evidencí v informačním systému pro sledování toku vybraných autovraků podle § 37b odst. 2 

zákona. 

(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od 

fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu 

a) uměleckého díla nebo jeho části, 

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, 

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, 

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, 

dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních 

komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo 

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. 

c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za 

součást autovraku. 

(6) Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených v odstavcích 2 a 5 může provozovatel 

zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 18 

odst. 5 zákona. 

 


