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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 18.4.2012, 

kterým se zavádí dotazník pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech 

 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení některých směrnic1, a zejména na čl. 37 odst. 1 uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Podle směrnice 2008/98/ES mají členské státy povinnost informovat každé tři roky 
Komisi o provádění uvedené směrnice, a to předložením zprávy za příslušný úsek 
v elektronické podobě, která je vypracována na základě dotazníku nebo osnovy 
vytvořených Komisí. 

(2) Aby členské státy mohly splnit své oznamovací povinnosti v rámci směrnice 
2008/98/ES, je proto nezbytné vypracovat uvedený dotazník.  

(3) První zpráva o provádění se týká období od data provedení směrnice 2008/98/ES do 
vnitrostátního práva, tj. 12. prosince 2010, do konce tříletého vykazovaného období, 
tj. 31. prosince 2012. 

(4) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru 
zřízeného článkem 6 směrnice 91/692/EHS, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Členské státy vypracují své zprávy o provádění směrnice 2008/98/ES na základě dotazníku 
uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí. 

                                                 
1 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.  
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Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 18.4.2012. 

 Za Komisi 
 Janez POTOČNIK 
 člen Komise 



 

CS 4   CS 

PŘÍLOHA  

DOTAZNÍK 

pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech 

1. PROVEDENÍ DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA (ČLÁNEK 40 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Uveďte prosím odkaz a případně též elektronický odkaz na právní předpisy Vašeho státu, 
jimiž se provádí směrnice 2008/98/ES, a to včetně jakýchkoli změn. 

2. HIERARCHIE ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (ČLÁNEK 4 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Popište, jakým způsobem se hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 
směrnice 2008/98/ES odráží v právních předpisech a politických opatřeních v oblasti 
předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady a jak členský stát při uplatňování hierarchie 
způsobů nakládání s odpady podporuje možnosti, jež představují nejlepší celkový výsledek 
z hlediska životního prostředí. 

Uveďte konkrétní příklady kategorií toků odpadů, jež se odchylují od hierarchie, je-li to 
odůvodněno zohledňováním životního cyklu celkových dopadů vzniku tohoto odpadu a 
nakládání s ním. Je třeba prokázat, jakým způsobem dokáže členský stát zaručit, že je 
odchylka od hierarchie způsobů nakládání s odpady stále objektivně odůvodněna, přičemž se 
zohlední kritéria uvedená v poslední větě čl. 4 odst. 2 a v bodě odůvodnění 31. 

3. KLASIFIKACE ODPADŮ (ČLÁNEK 7 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Popište s ohledem na článek 7 směrnice 2008/98/ES, podle něhož jsou v členském 
státě klasifikovány odpady. 

2) Uveďte, zda členský stát podle čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2008/98/ES označil 
konkrétní druh odpadu, který je uveden na seznamu odpadů v rozhodnutí Komise 
2000/532/ES2 jako nebezpečný odpad, za odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, 
nebo zda byl za nebezpečný označen konkrétní druh odpadu, který není uveden na 
seznamu nebezpečných odpadů. 

3) Odchyluje se systém klasifikace odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, který 
členský stát používá, od evropského seznamu odpadů? 

4. ROZŠÍŘENÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE (ČLÁNEK 8 SMĚRNICE 2008/98/ES)  

1) Popište prosím, jakými legislativními a nelegislativními opatřeními členský stát 
stanovil, aby se rozšířená odpovědnost výrobce vztahovala na všechny fyzické nebo 
právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, 

                                                 
2 Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. 
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prodávají nebo dovážejí výrobky. Zavedl členský stát konkrétní povinnost zpětného 
odběru pro použité výrobky nebo přijal opatření za účelem opětovného použití či 
recyklace výrobků? 

2) Jaká opatření přijal členský stát na podporu vytváření takových výrobků, jejichž 
výroba a používání, jakož i následné nakládání s výrobky, které se staly odpadem, 
má co nejnižší dopad na životní prostředí a zároveň má za následek co nejnižší vznik 
odpadů? 

5. VYUŽITÍ ODPADŮ (ČLÁNEK 10 SMĚRNICE 2008/98/ES)  

1) Popište, jakým způsobem členský stát uplatňuje článek 10 směrnice 2008/98/ES o 
využití a jakým způsobem je prováděn tříděný sběr odpadů podle článků 4 a 13 
uvedené směrnice. 

2) Uveďte případy, kdy členský stát nepovažuje tříděný sběr odpadů z technického, 
environmentálního a hospodářského hlediska za proveditelný. Tříděným sběrem se 
rozumí sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem 
usnadnit specifické zpracování. 

6. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ A RECYKLACE (ČLÁNEK 11 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Popište, jaká opatření členský stát přijal k provedení požadavků uvedených v čl. 11 
odst. 1 směrnice 2008/98/ES na podporu opětovného použití výrobků a přípravy 
k opětovnému použití výrobků. Jaká doplňující opatření přijal členský stát?  

2) Vyplňte prosím tabulku v bodě 19 tohoto dotazníku, která ukazuje, v jakém rozsahu 
členský stát splnil cíle stanovené v článku 11 směrnice 2008/98/ES. V případě, že 
cíle nebyly splněny, uveďte důvody nesplnění a opatření, která hodlá členský stát 
přijmout v zájmu splnění těchto cílů. 

7. TŘÍDĚNÝ SBĚR (ČL. 11 ODST. 1 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Uveďte, pro které toky odpadů přijal členský stát opatření pro oddělený sběr s cílem 
zlepšit a usnadnit využití odpadů a podpořit vysoce kvalitní recyklaci. Jaká konkrétní 
opatření byla přijata pro oddělený sběr papíru, kovového odpadu, plastů a skla od 
roku 2015 a na podporu odděleného sběru biologického odpadu? 

2) V případě kterých toků odpadů probíhá společný sběr nebo sběr smíšený a proč? 

8. ODSTRANĚNÍ ODPADŮ (ČLÁNEK 12 A ČL. 36 ODST. 1 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Popište prosím, jaká opatření přijal členský stát k zajištění toho, aby odpad byl odstraňován 
bezpečným způsobem splňujícím ustanovení článku 13 směrnice 2008/98/ES o ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí. Jaká opatření byla přijata v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady, aby se omezilo skládkování odpadů? Zavedl členský stát zejména zákaz 
skládkování nebo ekonomické nástroje, aby odpady přestaly být ukládány na skládky? Jaká 
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opatření byla přijata, aby se zamezilo opuštění, nepovolenému ukládání nebo vypouštění 
odpadů a nekontrolovanému nakládání s nimi v souladu s čl. 36 odst. 1 směrnice 2008/98/ES? 

9. ZÁSADA „ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ“ A ODPOVĚDNOST ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
(ČLÁNKY 14 A 15 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Popište stručně systém, s jehož pomocí členský stát zajišťuje plnou účinnost zásady 
„znečišťovatel platí“. 

2) Vysvětlete prosím, zda členský stát rozhodl, že náklady spojené s nakládáním 
s odpady musí částečně nebo plně nést výrobce výrobku, z něhož se stal odpad, a zda 
tuto odpovědnost sdílejí i distributoři tohoto výrobku a pokud ano, podle jakého 
systému rozdělení nákladů. 

10. ZÁSADY SOBĚSTAČNOSTI A BLÍZKOSTI (ČLÁNEK 16 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Jaká opatření byla přijata při plnění závazku v čl. 16 odst. 1 směrnice 2008/98/ES 
pro zřízení integrované a přiměřené sítě zařízení pro odstraňování odpadu a zařízení 
pro využívání směsného komunálního odpadu sebraného v soukromých 
domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr zahrnuje rovněž odpad jiných 
původců? Byla tato síť vytvořena na regionální úrovni?  

2) Jak členský stát zajišťuje, aby se odpad odstraňoval nebo využíval v některém 
z nejbližších vhodných zařízení? 

3) Uveďte prosím podrobnosti o rozsahu a formě případné spolupráce s jinými 
členskými státy při plnění závazku podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2008/98/ES. 

4) Do jaké míry je členský stát při odstraňování odpadů soběstačný? Ke své odpovědi 
připojte konkrétní nebo odhadované číselné údaje o tom, jaké množství odpadu 
z celkového množství odpadu vyprodukovaného v členském státě, které bylo třeba 
odstranit, bylo v daném členském státě odstraněno. 

11. NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM (ČLÁNKY 17, 20, 19 A 98 SMĚRNICE 
2008/98/ES) 

1) Popište prosím, jaká opatření přijal členský stát k zajištění toho, aby produkce, sběr, 
skladování a zpracování nebezpečného odpadu byly prováděny za takových 
podmínek, aby nedošlo k poškození životního prostředí a ohrožení lidského zdraví. 

2) Jaká opatření byla přijata k zajištění vysledovatelnosti nebezpečných odpadů od 
produkce až do místa jejich konečného určení zejména vedením záznamů podle 
článku 35 směrnice 2008/98/ES, jakož i řádným označováním nebezpečných 
odpadů? Jaká opatření byla přijata, aby odpad vykazující nebezpečné vlastnosti byl 
správně klasifikován jako nebezpečný odpad? 
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3) Jakým způsobem je uplatňován zákaz směšování nebezpečných odpadů a jakým 
způsobem a v jakých případech stanovil členský stát odchylky od čl. 18 odst. 1 
směrnice 2008/98/ES umožňující směšování nebezpečných odpadů? 

12. ODPADNÍ OLEJE (ČLÁNEK 21 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Popište prosím, podle jakého systému probíhá v členském státě oddělený sběr a 
zpracování odpadních olejů. 

2) Přijal členský stát opatření s cílem zabránit směšování odpadních olejů odlišných 
vlastností nebo směšování odpadních olejů s jinými druhy odpadů nebo látek? Pokud 
ano, jaká opatření to jsou? 

3) Jaká dodatečná opatření, jako jsou technické požadavky, odpovědnost původce, 
ekonomické nástroje nebo dobrovolné dohody, používá členský stát pro účely 
odděleného sběru odpadních olejů a jejich náležitého zpracování? 

4) Uveďte dále, zda se na odpadní oleje v členském státě vztahují požadavky na 
regeneraci a zda členský stát omezuje přeshraniční přepravu odpadních olejů ze 
svého území do zařízení pro spalování nebo spoluspalování s cílem upřednostnit 
regeneraci odpadních olejů.  

13. BIOLOGICKÝ ODPAD (ČLÁNEK 22 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Uveďte stručný popis, jakým způsobem členský stát podporuje:  

a) oddělený sběr biologického odpadu za účelem kompostování a digesce odpadu; 

b) zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí; 

c) používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí pocházejících 
z biologického odpadu.  

14. POVOLENÍ (ČLÁNKY 23, 24 A 25 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Jakým způsobem členský stát zajišťuje, aby odpady zpracovávala pouze zařízení 
nebo podniky, které mají povolení splňující požadavky článku 23 směrnice 
2008/98/ES? 

2) V jakém rozsahu se členský stát odchýlil od povinnosti udělování povolení a jaké 
předpisy mají zaručit, aby zpracování odpadů, na které se vztahuje výjimka 
z povinnosti získat povolení, bylo v souladu se zásadou odstraňování odpadů 
způsobem šetrným k životnímu prostředí? Využil členský stát pokynů Komise 
týkajících se udělování povolení a kontrol? 
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15. PLÁNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (ČLÁNEK 28 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Byly vypracovány plány pro nakládání s odpady za účelem dosažení cílů uvedených 
v článcích 1, 4, 13 a 16 směrnice 2008/98/ES? Uveďte prosím odkaz na veřejně 
přístupnou internetovou stránku, na níž jsou tyto programy k nahlédnutí. Využil 
členský stát pokynů Komise týkajících se vypracování plánů pro nakládání s odpady? 

2) Kolik plánů pro nakládání s odpady bylo vypracováno na pokrytí celého 
zeměpisného území členského státu? V případě, že bylo vypracováno více plánů, 
jakým způsobem členský stát zajistí, aby plány pro nakládání s odpady řádně pokryly 
celé zeměpisné území a aby byly splněny cíle uvedené v článcích 1, 4, 13 a 16 
směrnice 2008/98/ES? 

16. PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (ČLÁNEK 29 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

1) Byl vypracován jeden nebo více programů předcházení vzniku odpadů v souladu 
s článkem 1 a 4 směrnice 2008/98/ES? Uveďte prosím odkaz na veřejně přístupnou 
internetovou stránku, na níž jsou tyto programy k nahlédnutí. Využil členský stát 
pokynů Komise týkajících se vypracování programů předcházení vzniku odpadů? 

2) Uveďte prosím hlavní prvky programů předcházení vzniku odpadů, jež členský stát 
přijal, aby byla přerušena závislost mezi hospodářským růstem a dopady na životní 
prostředí spojenými se vznikem odpadů. 

3) Uveďte, jakého pokroku bylo dosaženo prostřednictvím programů předcházení 
vzniku odpadů během vykazovaného období a popište vývoj vzniku odpadů během 
tohoto období.  

17. KONTROLY (ČLÁNEK 34 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Popište prosím stručně systém pravidelných kontrol uvedených v článku 34 směrnice 
2008/98/ES a uveďte četnost a stupeň těchto kontrol. Uveďte dále administrativní kapacitu, 
která je v členském státě k dispozici k provádění těchto kontrol. Využil členský stát pokynů 
Komise týkajících se udělování povolení a kontrol? 

18. VYMÁHÁNÍ A SANKCE (ČL. 36 ODST. 2 SMĚRNICE 2008/98/ES) 

Uveďte prosím, jaký systém účinných, přiměřených a odrazujících sankcí členský stát 
uplatňuje pro použití v případě porušení směrnice 2008/98/ES. 

19. ZÁZNAMY TÝKAJÍCÍ SE PLNĚNÍ CÍLŮ PODLE ČL. 11 ODST. 2 PÍSM. A) A B) SMĚRNICE 
2008/98/ES 

Podávání zpráv se zakládá na rozhodnutí Komise 2011/753/EU3. 

                                                 
3 Úř. věst. L 310, 25.11.2011, s. 11. 
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Vykazované období: 

V souladu s rozhodnutím 2011/753/EU členské státy ověří dodržování cílů stanovených 
v čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES výpočtem hmotnosti toků odpadu, který je 
vyprodukován, a toků odpadu, který je připraven k opětovnému použití, recyklován či jinak 
materiálově využit v jednom kalendářním roce. Členské státy uvedou údaje o stavu přípravy 
k opětovnému použití, recyklace a materiálového využití jednotlivých toků odpadu buď pro 
každý rok tříletého vykazovaného období, nebo pro roky vykazovaných období stanovené 
v příloze I oddílu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20024.  

1 Členský stát poskytne údaje o záznamech s ohledem na 
splnění cílů pro každý rok tříletého vykazovaného období 
(zvolte vhodnou odpověď)5. 

 

ano/ne 

2 Členský stát poskytne údaje o záznamech s ohledem na 
splnění cílů za roky vykazovaných období uvedených v 
příloze I oddílu 5 nařízení (ES) č. 2150/2002 (zvolte 
vhodnou odpověď)6. 

 

ano/ne 

3 (tyto údaje se poskytují pouze v první zprávě o provádění 
založené na tomto dotazníku) 

Uveďte prosím metodu výpočtu, která byla zvolena podle 
čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2011/753/EU. 

metoda výpočtu 1 

metoda výpočtu 2 

metoda výpočtu 3 

metoda výpočtu 4 

4 (tyto údaje se poskytují až od druhé zprávy o provádění) 

Uveďte prosím, zda členský stát změnil metodu výpočtu 
zvolenou v bodě 3. Pokud ano, uveďte, která metoda byla 
použita a jakým způsobem členský stát zajistil soudržnost 
vykazovaných údajů. 

 

Údaje o procentuálním podílu využití (včetně přípravy k 
opětovnému použití a využití) a recyklace (včetně přípravy 
k opětovnému použití a recyklaci) shromažďuje Eurostat. 
Členské státy mohou údaje vykázat pro účely ověření: 

 5 

Podíl přípravy k opětovnému použití a recyklace u odpadů % ročně 

                                                 
4 Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1. 
5 Tyto údaje bude každoročně shromažďovat Eurostat. 
6 Tyto údaje bude každoročně shromažďovat Eurostat.  
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% ročně z domácností a srovnatelného odpadu v každém roce 
vykazovaného období, který je uveden ve zvolené metodě 
výpočtu: % ročně 

% ročně 

% ročně 

Míra opětovného využití u stavebních a demoličních 
odpadů v každém roce vykazovaného období: 

% ročně 

6 V případě, že cíle nebyly splněny, uveďte důvody 
nesplnění a opatření, která hodlá členský stát přijmout v 
zájmu splnění těchto cílů. 
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