
Základní popis odpadu (ZPO)  
(v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. ve znění navazujících předpisů). 

 

Dodavatel (původce) odpadu Provozovna, kde odpad vznikl  
Název / jméno 
a příjmení: 
Sídlo: 
IČ: 

 Název:  
Sídlo:  
IČZÚJ: 
 IČP/IČZ/u stavebních zakázek ORP: 

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadu) 
Kategorie odpadu  Katalogové číslo       

Výčet nebezpečných vlastností (pro případ odpadu kategorie „N“)  
Název druhu odpadu  

 
 
 
Fyzikální 
vlastnosti 
odpadu 

konzistence Tuhý odpad 
barva Dle složení 
zápach Bez zápachu 

Na základě úsudku, vzhledem k povaze odpadu, nelze odebrat 
reprezentativní vzorek. 

  ANO   NE 

Byl odebrán vzorek pro zjištění vlastností odpadu (PROTOKOL)   ANO   NE 
Pokud ANO, doložte protokol o odběru odpadu a protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), ne 
starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO. 
U odpadu sk. "19" - kolik % z celk.hmotnosti odpadu je původem z těchto skupin: Sk.20:        Sk.17:       Sk.15: 
Jsou stanoveny kritické ukazatele pro možnost přijetí odpadu:    ANO   NE 
Předpokládané množství 
odpadu v dodávce (t): 

 Předpokládaná četnost 
dodávek za měsíc/rok: 

 Předpokládané množství 
odpadu za rok (t): 

 

Informace pro skládkování: 
Výhřevnost odpadu je větší   nebo menší   než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu. 
Výhřevnost stanovena úsudkem  , nebo předložen protokol o stanovení výhřevnosti   . 
Splňuje parametry biol. stability AT4-(ano/ne): 
Odpad přijat na základě výsledku rozboru zkoušek – označte, za jakých podmínek 

  pro určení příslušné skupiny skládek splňuje 
požadavky výluhové třídy 

  I   IIa   IIb   III  

Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů 
obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů apod):  nejsou stanoveny 
Odpad bude odstraněn na skládce – určete mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů 

  není riziko nežádoucích 
reakcí 

  existuje jisté riziko → stanovte podmínky mísitelnos  a popř. příslušná opatření 
po přijetí odpadu na skládku  

Označit skupinu 
skládky 

  Skupina skládek S-IO 
  Podskupina skládek S-OO1 

  Podskupina skládky S-OO2 
  Podskupina skládky S-OO3 

  Skupina skládek SNO 

Čestně prohlašuji, že: 
 všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné, na základě úsudku odpad nelze využít ani jinak odstranit v souladu s 

hierarchií způsobů nakládání s odpady. 
 Jedná se o odpad, který byl upraven vytříděním o dále využitelné složky a není vhodný pro další využití.    
 nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v příloze č.4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 
 odpad není znečištěn žádnými látkami působícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie apod. 
 biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 35 % 
Identifikační údaje osoby odpovědné za informace v ZPO 
Jméno a příjmení: 
 
 

Telefon:  
 
Email:  

Podpis (případně razítko) 
 
 
 

 


