ZNĚNÍ ZÁKONA c. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonu, povinnosti při sběru a výkupu odpadu
výtah nejdůležitějších informací
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu provádějící sběr nebo výkup odpadu stanovených
prováděcím právním předpisem je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadu identifikovat osoby, od
kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést
evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadu. 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 zákona.
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu nesmí vykupovat odpady stanovené prováděcím
právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraku, od fyzických osob.
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu, od 1. března 2015, dle vyhlášky č.27/2015 Sb o
podrobnostech nakládání s odpady nesmí za vykoupený nebo odebraný odpad poskytovat úplatu v hotovosti a
úhrada za vykoupené nebo odebrané odpady musí být provedena pouze bezhotovostně
Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadu podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí
zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadu. Pokud dochází
ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení,
uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětu nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadu povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis,
umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolu, na těchto
předmětech se nacházejících.
Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla či pietní a
bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu po dobu 48
hodin od jejich odebrání nebo vykoupení rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.
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. Identifikační údaje podle odstavců je provozovatel povinen
evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů. Bez ověření údajů, provozovatel zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.
Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu nesmí vykupovat od fyzických osob, a
odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují jako odpady, mající
povahu uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, 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 části vybraného
výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení.

!!! Upozorňujeme všechny dodavatele materiálu, že materiál mající povahu:
uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, 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 části vybraného výrobku,
vybraného odpadu a vybraného zařízení

bude okamžitě nahlášen na policii ČR !!!
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