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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

I.

Všem provozovatelům spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady 
ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení se s účinností od 24. prosince 2020 
do ukončení nouzového stavu nařizuje, při zachování požadavků na bezpečné nakládání 
s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním 
ve spalovnách nebezpečných odpadů, soustřeďovat tyto odpady nejdéle po dobu:
a) ' 72 hodin, nebo
b) 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 °C.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
v Evropě a zejména v České republice.

V souvislosti s nadále probíhajícím testováním v odběrových místech, následným 
vyšetřováním a vyhodnocováním odebraných vzorků a s probíhajícím kampaňovým 
antigenním testováním a plánovaným očkováním proti onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 lze předpokládat zvýšenou produkci infekčních 
odpadů ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení. Je proto potřeba 
provozovatelům spaloven k plnění jejich povinností zajistit odpovídající úpravu podmínek pro

Str. 1 z 2

*MZDRX01DN6V8*



soustřeďování odpadu před jejich konečným odstraněním Proto se prodlužují lhůty uložení 
takovýchto odpadů, avšak ne déle než na 72 hod., resp. 60 dnů, pokud jsou umístěny 
v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 °C, přičemž dodržením těchto lhůt nelze 
předpokládat negativní ovlivnění zdraví, a to zejm. u osob s těmito infekčními odpady 
nakládajícími ve spalovnách nebezpečných odpadů.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134579049-25785-
201223140126, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
23.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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