
 

Základní popis odpadu pro odpady přejímané na recyklační linku (ZPO) 
(v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

Původce odpadu 
(Sídlo dle OR) 

Místo vzniku odpadu 
Dodavatel odpadu 

(oprávněná osoba – pokud není totožná 
s Původcem) 

Obchodní název firmy:  
 
 
Sídlo: 
 
 
 
 
IČ:   

Název provozovny/stavby: 
 
 
Adresa: 
 
 

Obchodní název firmy 
 
 
Sídlo: 
 
 
 
 
IČ: 

Katalogové číslo odpadu: Název odpadu: *Předpokládané množství 
v dodávce(t):     

Kategorie odpadu:  O   (ostatní) 
                                    
  

*Předpokládané množství za rok (t): 
 

*Předpokládaná četnost 
dodávek:  

Popis vzniku odpadu: 
 
 

Fyzikální 
vlastnosti 
odpadu 

konzistence  

barva  

zápach  

Byl odebrán vzorek pro zjištění vlastností odpadu 
(PROTOKOL) 

□ ANO 

 
□ NE  
 
A) Hodnocení bylo provedeno odborným 
úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, 
technologie vzniku, úpravy a dalších informací 
o odpadu. 
 
B) Z odpadu nelze odebrat reprezentativní 
vzorek, ZPO byl zpracován na základě úsudku 
 

Pokud ANO, doložte protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), ne starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO. 
Analýzy jsou požadovány v rozsahu dle vyhlášky 294/2005 Sb., dle přílohy č.10, tabulka č. 10.1. a 10.2. 
Rozbory jsou požadovány vždy při překročení množství z jednoho místa vzniku, nebo v případě kdy místo vzniku 
představuje riziko znečištění. Požadavek na rozbory vznáší vedoucí střediska recyklace, nebo odpadový hospodář. 

Stanovit kritické ukazatele, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek 
odpadu  

□ ANO □ NE 

 
Čestně prohlašuji, že: 
 
 všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné 
 pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, má provozovatel zařízení právo na 

případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti 
 

Identifikační údaje osoby odpovědné za správnost, úplnost a pravdivost informací v ZPO: 

Datum:  Podpis / razítko: 
 

Jméno a příjmení: 
 
Bydliště: 
Telefon: 
E-mail: 
 

 
* Předpokládané množství odpadu – vyplní se množství které bude dodáváno z příslušného místa vzniku v rámci jedné dodávky, tj. v rámci jednoho 
uceleného časového úseku návozů (např. týdne), pakliže bude pokračovat navážení za stejné lokality z větší prodlevou – další etapa výstavby, ale 
v rámci jednoho roku, uvede se i množství za rok, v tomto případě je určující pro rozsah rozborů toto množství. 
Opakovanými dodávkami odpadu jsou – pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající 
v neměnném technologickém procesu jednomu původci. 


