Informace pro zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a další
producenty odpadů vyžadujících zvláštní zacházení (změny v zákoně o
odpadech)
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
541/2020“).
V § 89 odst. 1 zákona 541/2020 je stanovena nová povinnost pro všechny právnické osoby a
podnikající fyzické osoby, které jsou „původcem odpadu ze zdravotní péče“ jsou povinni
zpracovat „pokyny

pro

nakládání

s odpady“;

pokyny

jsou

dle

zákona

o

odpadech „součástí provozního řádu“ zpracovaného dle zákona č. 258/2000 Sb. (tj. § 15
odst. 1 a násl. zákona)
Pokyny musí mít povinné subjekty zpracovány nejpozději do 31.12.2022 !
(přechodné ustanovení v § 155 odst. 8 zákona o odpadech: „Právnická nebo podnikající fyzická
osoba je povinna zpracovat pokyny podle § 89 odst. 1 nebo 2 do dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona“).

Rovněž je třeba upozornit na samotnou „definici odpadu ze zdravotní péče“ pro účely
zákona o odpadech, která je stanovena v § 88 písm. a) zákona o odpadech:
1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při
poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových,
ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí
pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání
jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče,
tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a
rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení,

Pokyny pro nakládání s odpady tedy (za určitých podmínek a dle charakteru poskytované
činnosti či služeb) musí zpracovat mnohem širší okruh subjektů (původců odpadu), nežli jsou
samotná zdravotnická zařízení.
Vlastní minimální obsahové náležitosti pokynů stanoví příloha č. 48 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, přičemž rozsah pokynů závisí na velikosti
zdravotnického zařízení, rozsahu poskytování zdravotní péče a množství produkovaného
odpadu.

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče obsahují
alespoň:
a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení
osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,
b) adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného
krajského úřadu,
c) významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná
služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,
d) seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a
podrobnější specifikace těchto odpadů,
e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně
telefonního čísla,
f) způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování
odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,
g) způsob nakládání s tekutými odpady,
h) značení obalů, nádob a kontejnerů,
k) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,
l) opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,
m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,
n) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje
provozovatele tohoto zařízení,
o) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní
pomůcky, první pomoc při poranění,
p) způsob školení zaměstnanců,
q) identifikační listy nebezpečných odpadů,
r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.

Bližší informace jsou uvedeny na našich webových stránkách epidemiologie – dokumenty ke
stažení, dodatek k provoznímu řádu – pokyny pro nakládání s odpady ze ZZ, ve vzorech
provozních řádů.

