
Základním českým právním předpisem, který stanoví nakládání s odpady z azbestu je 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a 

příslušný prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 294/2005 Sb. 
 

Ustanovení týkající se azbestu: 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 

Díl 6 

Odpady z azbestu 

 

§ 35 

Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 
 

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady 

obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší 

uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 

obsahujících azbestová vlákna. 

 

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky 

k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku 

okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly 

uvolňovat do ovzduší. 

 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů 

z azbestu na skládky. 

 

 

 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 
 

§ 2 

Základní pojmy 
t) odpad z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel 

3)
 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 

16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud 

nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest. 

 

§ 7 
Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

 

(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány na skládkách kategorie S-OO a S-NO pouze 

při splnění následujících požadavků 

 

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů 
6)

, 

 

b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné 

nebezpečné látky než vázaný azbest (vlákna vázaná pojivem nebo odpad z azbestu zabalený 

v utěsněných obalech 
7)

, 



 

c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným 

materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna, 

 

d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést 

k uvolnění vláken azbestu, 

 

e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem 

obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky 

 

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále 

podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
8)

 

 

(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence 

uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. e) zákona. 
 

 
3)

 Příloha č. 1 vyhlášky 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), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
6)

 § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5 vyhlášky č. 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
 7)

 § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

 
8)

 § 41 zákona č.258/2000 Sb. 


