
Návrh řešení biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BRO“)
pozměňovacími návrhy (dále jen „PN“) k zákonu o změně zákona o
odpadech

PN 1 :
V § 25 odst. 1 doplnit písmeno „i) biologicky rozložitelný odpad “

PN 2:
V nadpisu  Dílu  4  se  za  slova  „odpadních  vod“  doplňují  slova „a  biologicky  rozložitelné
odpady“

PN3: 
Za § 33 se doplňují nové § 33a a 33b , které znějí:

„ § 33a

(1) Pro účely této části zákona se rozumí:

a) biologicky rozložitelným odpadem (dále jen „BRO“) –  jakýkoli odpad, který je schopen
anaerobního nebo aerobního rozkladu,
b) zařízením pro využití biologicky rozložitelných odpadů – zařízení pro aerobní nebo anaerobní
rozklad BRO, např. kompostárna, bioplynová stanice nebo zařízení pro mechanicko biologickou
úpravu odpadu.

(2) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví
stanoví prováděcím právním předpisem seznam nejběžnějších BRO vhodných pro účely této
části zákona (na které se vztahuje tato část zákona), způsoby využití BRO,  technické
požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání  BRO v závislosti na množství a druhu
v něm upravovaných BRO a obsah jeho provozního řádu.

§ 33b

Povinnosti při využívání  biologicky rozložitelných odpadů 

(1) Provozovatel zařízení k využívání  BRO je povinen:
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19
b) upravené BRO zařadit podle skutečných vlastností a složení podle kriterií a postupem
stanoveným prováděcím právním předpisem do skupin v něm stanovených pro jednotlivé
způsoby  jejich možného využití a v souladu s prováděcím právním předpisem je pro jednotlivé
způsoby využití označovat a vybavit návodem k použití,
c) upravené BRO, které nelze zařadit do žádné ze skupin stanovených prováděcím předpisem a
zbytkový odpad po úpravě BRO, který již není odpadem podléhajícím biologickému rozkladu,
odstranit nebo předat k jeho odstranění oprávněné osobě v souladu s tímto zákonem.

(2) Zařazení upraveného BRO podle jeho skutečných vlastností, složení a způsobu využití do
některé ze skupin stanovených prováděcím právním předpisem, jeho označení a vybavení
návodem k použití  je jeho konečným materiálovým využitím podle  tohoto  zákona.

(3) Ministerstvo  ve  spolupráci  s Ministerstvem  zemědělství  a  Ministerstvem  zdravotnictví
stanoví  prováděcím  právním  předpisem  požadavky  na  kvalitu  odpadů  vstupujících  do
technologie využívání BRO, způsob a kriteria zařazování upravených BRO do skupin podle
způsobů  jejich  využití  včetně  limitních  hodnot  koncentrací  cizorodých  látek  a



indikátorových organismů a metod jejich stanovení, metody vzorkování, označování těchto
skupin  a  kriteria  hodnocení  upraveného  BRO jako dále  již  biologicky  nerozložitelného
odpadu.“

Doplnit působnost orgánů veřejné správy:

PN 4:
V § 73 se za slova  „upravených kalů“  vkládají slova „a upravených biologicky rozložitelných
odpadů“
PN 5:
V § 73a se za slova „upravených kalů“  vkládají slova „a upravených biologicky rozložitelných
odpadů“


