
 ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (ZPO) pro přijetí odpadu do zařízení 
Dodavatel – původce odpadu: 

 

 
 
IČ: 

Dopravce odpadu: 

 

Provozovna, kde odpad vznikl: 

IČP/IČZ: 

 

IČZUJ: 

Zařazení odpadu původcem: 

Katalogové číslo:                                                                               

Název odpadu:        

Kategorie:      O 

V případě odpadu skupiny 19: 

Množství odpadu ze skupiny 20 komunální odpady:                                                             

Množství odpadu ze skupiny 1501 obaly:                                                                               

Množství odpadu ze 17 stavební odpady: 

Odpovědná osoba původce 

Jméno 

telefon 

email:                                                                                             

Předpokládaná hmotnost odpadu v dodávce:   

Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností 
dodaného do zařízení za rok:   

Fyzikální vlastnosti a složení odpadu (skupenství, barva, 
zápach):  

 

Popis vzniku odpadu: 

 

 

Výhřevnost v sušině (nehodící se škrtněte) AT4–biologická stabilita (limitnní hodnota 10 mgO2/g sušiny)(nehodící se škrtněte) 

vyšší než 6,5 MJ/kg                           nižší než 6,5 MJ/kg                         vyšší nižší 

Kritické ukazatele odpadu: 

nejsou 

Mísitelnost odpadu (pro uložení na skládku): 

Ano, běžně skládkovatelné 

 

Původce odpadu prohlašuje, že:dodávaný odpad odpovídá tomuto Základnímu popisu odpadu, 

- v případě uložení na skládku odpadů, že se jedná o odpad, který nelze jinak využít ani jinak odstranit, a že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na 
skládky všech skupin 

- v rámci hierarchie OH byly z odpadu v rámci možností vytříděny využitelné složky a jeho další využití je z technického a ekonomického hlediska nemožné 

- postupuje v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů 

- v případě porušení legislativy nesu plnou odpovědnost 

Souhlas provozovatele zařízení s převzetím odpadu:  Podpis původce odpadu: 

 

 

Datum převzetí odpadu: Datum vyplnění základního popisu odpadu: 

  
 

BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO ZPO NEBUDE ODPAD DO ZAŘÍZENÍ PŘIJAT! 

V případě opakovaných dodávek odpadu do zařízení může být ZPO nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá 
základnímu popisu odpadu, dodaného při první z řady dodávek. 

 

IČZ PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ  – zaškrtněte 

IČZ Název zařízení  IČZ Název zařízení  

CZP00662 Skládka Rokycany – Němčičky S-003  CZP00008 Mobilní zařízení  



 

Legenda k Základnímu popisu odpadu (zpracováno na základě odborného úsudku):  

Dodavatel – původce odpadu: 
ten, kdo předává na skládku odpad, identifikační údaje dodavatele, uvádějte také IČ 

Dopravce odpadu: 
ten, kdo dopravuje odpad na skládku, identifikační údaje dopravce 

Provozovna, kde odpad vznikl: 
název, adresa provozovny, kde odpad vznikl 

IČP/IČZ: 
Identifikační kód provozovny / identifikační kód zařízení, kde odpad vznikl 

Zařazení odpadu původcem: 
katalogové číslo a název odpadu dle Katalogu odpadů (dle platné legislativy) 
 
V případě odpadu skupiny 19: 
Uvádět množství z jednotlivých skupin vstupů 

Odpovědná osoba původce: 
ten, kdo je odpovědný za původce odpadu, uvádějte bydliště, telefon, fax, e-mail, podpis) 

Předpokládaná hmotnost odpadu v dodávce: 
hmotnost odpadu – odhad v tunách 

Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností dodaného do zařízení za rok: 
hmotnost odpadu – odhad v tunách za rok, předpokládaná četnost v případě opakovaných dodávek odpadu shodných 
vlastností 

Fyzikální vlastnosti odpadu: 
uvádějte údaje o konzistenci, barvě, zápachu a ostatní popis odpadu 

Popis vzniku odpadu: 
uvádějte přesný popis vzniku odpadu, z jaké činnosti původce pochází 

Výhřevnost v sušině: 
po přechodné období (do schválení prováděcí vyhlášky k z.č.541/2020 Sb., o odpadech) uvádějte kvalifikovaným 
odhadem údaje vyšší  nižší než 6,5 MJ/kg  

AT4 – parametr biologické stability – spotřeba kyslíku po 4 dnech (test respirační aktivity): 
po přechodné období (do schválení prováděcí vyhlášky.č.541/2020 Sb., o odpadech) uvádějte kvalifikovaným 
odhadem údaje vyšší / nižší než uvedená hodnota  

Kritické ukazatele odpadu (dle platné legislativy): 
stanovení kritických ukazatelů odpadu, které budou sledovány v případě opakovaných dodávek odpadu do zařízení 
původcem minimálně 1 x za rok, anebo dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně 2 x za rok 

Mísitelnost odpadu (dle platné legislativy): 
stanovení mísitelnosti různých druhů odpadů v zájmu minimalizace možnosti nežádoucích chemických reakcí mezi 
různými druhy odpadů ukládaných na skládku odpadů 

Souhlas provozovatele zařízení s převzetím odpadu, Datum převzetí odpadu: 
potvrzení provozovatele zařízení o přijetí odpadu, fyzické kontrole dodaného odpadu a kontrole náležitostí základního 
popisu odpadu s uvedením data přijetí odpadu do zařízení 

Podpis původce odpadu, Datum vyplnění základního popisu odpadu: 
datum vyplnění základního popisu odpadu a podpis původce odpadu, který tímto prohlašuje, že odpad odpovídá 
základnímu popisu odpadu, v případě uložení do skládky, že odpad nejde jinak využít, anebo odstranit, a že nejedná 
o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin, dále původce odpadu prohlašuje, že postupuje v souladu 
s platnou legislativou ČR v oblasti nakládání s odpady. 
 

Seznam zkratek:  

ZPO – základní popis odpadu 
IČZ – identifikační kód zařízení 
IČP – identifikační kód provozovny 
 

 


