NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví,
zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka ve společnosti. Kvůli svým specifickým
vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů
specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech.
Nabízíme tyto služby:
1.
2.
3.
4.

Vedení provozní evidence odpadů.
Vyhotovení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Vytvoření identifikačních štítků, identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
Vyhotovení žádosti o povolení provozu zařízení vč. provozních řádů a projednání
příslušným úřadem státní správy.

Splňujeme odbornou způsobilost dle § 90 zákona č. 541/2020 Sb.
Stručný přehled základních povinností podle zákona o odpadech:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinno pro účely nakládání s odpadem
odpad zařadit dle Katalogu odpadů.
Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem
zařadit odpad do kategorie.
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání
s odpady.
Balit nebezpečné odpady podle zvláštních předpisů.
Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou
povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny.
Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou
povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání
s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady jsou povinni vést
průběžnou evidenci o odpadech. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let.
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu
příslušného orgánu státní správy.
Povinnosti pro uvádění baterií a akumulátorů na trh, požadavky pro zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.
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