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Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 
 

Opatření tajemnice č.    2 /2014, kterým se vydává závazná  
Směrnice pro nakládání s odpady  

 na pracovištích 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 

Vypracoval: Ing. Petr Bečvář, technicko-provozní oddělení 
 
Odpovídá: přednostové organizačních součástí 1. lékařské fakulty, jejichž pracoviště jsou 

umístěná v objektech Univerzity Karlovy v Praze, které byly svěřeny do správy 1. lékařské 
fakulty 

 vedoucí oddělení děkanátu 1. lékařské fakult 
     dále všichni zaměstnanci v souladu s textem  
 
1. Tato Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze (dále jen „Směrnice“) se vydává za účelem dosažení souladu s 
povinnostmi při nakládání s odpady, stanovenými v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“),  a také za účelem dosažení souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“)  pro nakládání 
s radioaktivním odpadem. 

 
 2. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady. 1. LF je 

původcem odpadů, které vznikají při její činnosti, a je tedy povinna dodržovat povinnosti, 
stanovené v § 16  zákona o odpadech. Jedná se zejména o povinnost původce zařadit odpad  

   do kategorie nebezpečný: 
a) vykazuje-li alespoň jednu z nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu o odpadech 
b) je-li uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
 c) je-li smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 
     odpadů   uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou 
     se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
      účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,  
     dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 
2.1. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k  

zákonu o odpadech (viz Tabulka č. 1, přiložená k této Směrnici), jsou původce a 
oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný 
a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v § 6, 
odstavci 1 zákona o odpadech.  Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k 
nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů. 

 
2.2. Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná  

    osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným. 
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3. Odpovědnost za plnění povinností při nakládání s odpady mají pověřené osoby, kterými 
jsou:  

 přednostové organizačních součástí 1. lékařské fakulty, jejichž pracoviště jsou umístěné 
v objektech Univerzity Karlovy v Praze, které byly svěřeny do správy 1. lékařské fakulty 

     vedoucí oddělení děkanátu 1. lékařské fakulty 
 vedoucí ekonomického úseku děkanátu 1. lékařské fakulty. 
   
4. Všechny vznikající odpady se zařazují podle druhů a kategorií a přiřazuje se jim katalogové 
číslo a kategorie dle Katalogu odpadů. 1. LF je původcem odpadů kategorie ostatní (O) i 
nebezpečné (N). 

 
4.1. Vznikající ostatní odpady: 

        20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 07 Objemný odpad  
 

4.2. Vznikající nebezpečné odpady: 
    16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky   
   16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
   16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
   18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 
                     ohledem  na prevenci infekce 
    20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
 

4.3. Každý, kdo s odpady nakládá, je povinen odpady uchovávat podle jednotlivých druhů a 
kategorií. V případě 1. LF je nakládáním s odpady pouze jejich shromažďování a jejich 
předávání oprávněným osobám k využití, nebo odstranění. 

 
4.3.1. Při shromažďování se jednotlivé druhy odpadů ukládají jednotlivě do samostatných  

shromažďovacích prostředků takto: 
 Ostatní odpady 
         20 01 01 Papír a lepenka 
         20 01 02 Sklo 
         20 01 39 Plasty  
         (využitelné odpady)  
         – do označených nádob, kontejnerů, umístěných u budov 1. LF, přesné umístění 

sběrových prostředků viz přiložené orientační mapky v příloze k této Směrnici, a také 
do závěsných tašek, které jsou umístěné na pracovištích a odpady z nich se přemisťují 
do výše uvedených nádob, kontejnerů. 

         20 03 01 Směsný komunální odpad  
          – do označených nádob, kontejnerů a také do odpadkových košů, které jsou umístěné  

         na pracovištích a odpady z nich se přemisťují do výše uvedených nádob, kontejnerů. 
Do tohoto druhu odpadů nesmí být umístěny využitelné odpady a nebezpečné 
odpady. 

         20 03 07 Objemný odpad  
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         – představuje zejména vyřazený nábytek. Neshromažďuje se pravidelně, jeho vznik je 
nárazový, a proto shromažďování a odvoz tohoto druhu odpadu k využití, nebo 
zneškodnění se provádí samostatně pro každý případ. 

 Nebezpečné odpady 
 Povinnosti při shromažďování nebezpečných odpadů jsou stanovené v § 5 vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů. Sběrové prostředky pro shromažďování nebezpečných 
odpadů musí splňovat zejména tyto náležitosti: 

 - svým technickým provedení musí splňovat, že odpad do nich umístěný je zabezpečený 
před únikem do životního prostředí a únikem ohrožujícím zdraví lidí 

 - v případě kapalných nebezpečných odpadů musí být shromažďovací prostředky buď  
            dvouplášťové, nebo umístěné v záchytné vaně  
 - musí být uzavíratelné a označené názvem a katalogovým číslem odpadu 
 - každý shromažďovaný nebezpečný odpad musí být vybavený identifikačním listem  
            nebezpečného odpadu, který stanovuje mimo jiné osobu odpovědnou za stav 
          shromažďovacího prostředku. Tuto osobu odpovědnou za stav shromažďovacího 

prostředku a odpovědnou za shromažďované nebezpečné odpady jmenují pověřené 
osoby dle odstavce 3. této Směrnice.  

 
5. Veškeré shromažďované odpady se předávají za účelem využití nebo odstranění pouze 

oprávněným osobám. Předávání odpadů oprávněným osobám zajišťuje technicko-provozní 
oddělení děkanátu 1. LF, a to na základě požadavků organizačních součástí 1. LF. 

 
5.1. Technicko-provozní oddělení 1. LF vede průběžně evidenci všech vzniklých odpadů v 

rozsahu dle Přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Souhrnné údaje o roční produkci 
odpadů a zasílá v elektronické podobě do 15. února za předchozí rok prostřednictvím 
ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). 

  
6.  1. LF zajišťuje dále v souladu s ustanovením § 38 zákona o odpadech zpětný odběr 

některých výrobků. Jedná se zejména o vyřazená osvětlovací tělesa, vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení (dále jen elektroodpad). Tyto výrobky nejsou vykazované jako 
odpady. 1. LF se zařadila do projektu "Zelená firma", tedy mezi organizace, které se v co 
nejvyšší míře podílejí na recyklaci vyřazených elektroodpadů. Pro sběr drobného 
elektroodpadu je v budově děkanátu 1. LF, Kateřinská 32, Praha 2, ve zvýšeném přízemí 
umístěný sběrný box. 

           Elektroodpad se neshromažďuje pravidelně, jeho vznik je nárazový, a proto 
shromažďování a odvoz tohoto druhu vyřazených výrobků v rámci zpětného odběru se 
provádí samostatně pro každý případ. Organizaci shromažďování a odvozu elektroodpadů 
zajišťuje  technicko-provozní oddělení děkanátu 1. LF, a to na základě požadavků 
organizačních součástí  1. LF. 

 
7. Nakládání s radioaktivními odpady se řídí atomových zákonem.  Vzhledem k povaze a 

rizikům při nakládání s radioaktivními odpady je nutné se vždy při potřebě jejich předání k 
odstranění obrátit na technicko-provozní oddělení děkanátu 1. LF. 

 
8. Kontrolou plnění povinností uložených touto Směrnicí je pověřeno technicko-provozní 

oddělení děkanátu 1. LF. Kontrola se provádí jedenkrát za každé čtvrtletí namátkově, 
minimálně na jednom z organizačních součástí 1. LF, umístěných v objektech Univerzity 
Karlovy v Praze, které byly svěřeny do správy 1. lékařské fakulty 

    O kontrole se provede zápis, který zůstává uložený v technicko-provozním oddělení 
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    děkanátu 1. LF po dobu minimálně tří let.  
    Zápis o provedené kontrole vypracuje technicko-provozní oddělení   děkanátu 1. LF  
    a obsahuje zejména tyto náležitosti: 

- přesné určení kontrolovaného pracoviště 
- jména osob, které se kontroly zúčastnily za kontrolujícího i kontrolovaného 
- datum a čas provedení kontroly 
- zjištěné závady 
- závěr, ve kterém je uvedeno, jakým způsobem a v jakých termínech budou závady 

odstraněné, případně ve složitějších případech návrh dalšího postupu pro řešení, 
jak odstranit zjištěné závady 

- podpisy osob, které se kontroly zúčastnily 
 
Platnost této Směrnice nastává dnem jejího podpisu a účinnost dnem 1. 1. 2015. 
 
V Praze dne 18. 12. 2014 
  
 
       Ing. Eva Soubustová, MBA, v.r. 
             tajemnice fakulty 
 
Tabulka č. 1  
 
Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.  

Seznam nebezpečných vlastností odpadu  
  

Kód   Nebezpečná vlastnost odpadu  
H1  Výbušnost  
H2   Oxidační schopnost  
H3-A  Vysoká hořlavost  
H3-B   Hořlavost   
H4  Dráždivost  
H5   Škodlivost zdraví   
H6  Toxicita  
H7   Karcinogenita  
H8   Žíravost   
H9   Infekčnost   
H10   Teratogenita 
H11   Mutagenita   
H12  Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve  
  styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami  
H13   Senzibilita*  
H14   Ekotoxicita   
H15   Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního  
  prostředí při nebo po odstraňování  
 
* Pokud jsou k dispozici zkušební metody  
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Orientační mapka umístění sběrových nádob na separovaný odpad - objekt Kateřinská 

32, Praha 2, vchod Ke Karlovu 22 
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Orientační mapka umístění sběrových nádob na separovaný odpad - objekty U 

Nemocnice 3, U Nemocnice 4, U Nemocnice 5, Praha 2 
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Orientační mapka umístění sběrových nádob na separovaný odpad - objekt Studničkova 

7, Praha 2 
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Orientační mapka umístění sběrových nádob na separovaný odpad - objekt Albertův 4, 

Praha 2,  

 


