
 

 

 
Doporučení Ministerstva životního prostředí k zařazování 
ochranných osobních prostředků dle vyhlášky č. 93/2016 

Sb., o Katalogu odpadů a nakládání s ochrannými 
osobními prostředky v souvislosti s epidemií nemoci 

COVID-19 
 
 

1. Pracoviště bez rizika infekce  
 
a) Administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody, živnostníci bez rizika 

infekce  

Zařazení ochranných osobních pomůcek dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů: 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Nakládání s ochrannými osobními prostředky: 

 vložit do plastového obalu (sáčku, pytle); 
 vložit do dalšího plastového obalu (pytle); 
 pevně zavázat,  
 povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem 
 uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad, 
 nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu, 
 zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.  
 
 
b) Průmyslové podniky bez rizika infekce 

Zařazení ochranných osobních pomůcek dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů: 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy (ostatní odpad) 

Nakládání s ochrannými osobními prostředky: 

 vložit do plastového obalu (sáčku, pytle), 
 vložit do dalšího plastového obalu (pytle), 
 pevně zavázat,  
 povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem,  
 uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo, 
 odstranit v zařízení k nakládání s odpady, 
 zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
2. Pracoviště s rizikem infekce 
 
Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky např. roušky, 
respirátory, rukavice a ochranné obleky, které mohou být kontaminovány 
infekčním agens, je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou 
vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s 
infekčním odpadem.  
 

Zařazení osobních ochranných pomůcek dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů: 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami (HP 9 – infekčnost) 

Nakládání s ochrannými osobními prostředky: 

 Bezpečně vložit do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných 
a  mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další 
manipulace s odpadem. 

 Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad.  

 Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří 
přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své 
bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od 
původce odpadů převzít.  

 Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. 
 
 

  



 

 

3. Zdravotnická zařízení a podobná zařízení 

Zařazení ochranných osobních pomůcek dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů: 

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce (HP 9 – infekčnost) 

Specifické nakládání s odpadem ze zdravotnických a jim podobných zařízení 

 Konkrétní podmínky nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnických a jim 
podobných zařízeních a způsob jeho odstranění jsou stanoveny provozním řádem 
zdravotnického zařízení a provozními řády zařízení pro nakládání s odpady. 

 Vysoce infekční odpad bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upravit 
dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou 
technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností), 

 Bezprostředně odstranit ve spalovně nebezpečného odpadu. 

 Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro 
nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je 
zveřejněna na webových stránkách SZÚ a MŽP. Metodika byla certifikována MŽP. 

o http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/projekt-tacr-metodika-pro-
nakladani-s-odpady-ze;  

o https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi 

 
 
 
 
Odbor odpadů 
Ministerstvo životního prostředí 
 
V Praze 2. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Další informace a odkazy: 
 
Ministerstvo životního prostředí: 
https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte
_v_plastovem_obalu  
 
Státní zdravotní ústav: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-
hygienu-pudy-a-3?lang=1  
 
Ministerstvo zdravotnictví: 
https://koronavirus.mzcr.cz/  
 
 
 
 


