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 1. Základní údaje o provozu, za řízení pro sb ěr a výkup odpad ů 
 
1.1. výkupna – sb ěrna  Praha 10 – Dolní M ěcholupy je umístn ěna v pr ůmyslové 

oblasti na pozemcích par. číslo 718/53 a par. č. 718/179 na adrese :  
ulice Kutnohorská, 100 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

 
1.2.    Identifika ční údaje vlastníka objektu: 
 FIREMET s.r.o., Papírnická 604/3, 405 36 Děčín 
 identifikační číslo: 273 78 161 
 
1.3. Identifika ční údaje provozovatele: 
           název společnosti: A.Business First, společnost s ručením omezeným 
           zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
           oddíl C, vložka 145823; identifikační číslo: 284 96 256 
           sídlo:    Praha 9, Letňany, Kladrubská 310, PSČ 199 00 

 
1.4. Jména odpov ědných pracovník ů:     
          jednatel – Michal Türkott, r.č. 70 06 24/0186  
                           Straky čp. 220, PSČ 289 25, okres Nymburk;    tel.: 602 202 303 
 
1.5.   Významná telefonní čísla: 
           záchranná služba  155                hasiči            150   
           městská policie  156                policie  158 
             
1.6. Údaje p říslušných dohlížecích orgán ů: 
           Úřad MČ Praha 15, odbor životního prostředí 
           Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10                   tel.: 281 003 309 
           Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí 
           Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1         tel.: 236 004 388  
           Hygienická stanice hl.m.Prahy 
           Rytířská 12, 110 01  Praha 1         tel.: 296 336 720 
           Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka Východ 
           Rybalkova 293/39, 101 00  Praha 10           tel.: 271 087 102 
           HZS hl.m. Prahy, pobočka Praha – Strašnice 
  Průběžná 3105/74, 100 00  Praha – Strašnice        tel.: 950 855 011  

ČIŽP, Wolkerova 40, 160 00  Praha 6            tel.: 233 066 301 
           Policie ČR , OŘ Praha IV  
           U Plynárny 2, 140 00  Praha 4                             tel.: 974 854 220  
 
1.7.  Kolauda ční rozhodnutí  

Pozemky, na kterých se nachází zařízení pro sběr a výkup odpadů, jsou 
zapsány v listu vlastnictví LV č. 1793 KÚ Dolní Měcholupy, parc.č. 718/53 a 
par.č. 718/179. 

          Stávající platné kolaudační rozhodnutí zůstává beze změn vzhledem k tomu, že  
          se nemění podnikatelská činnost, tj. sběr, výkup a třídění odpadů. Bylo vydáno  
          Okresním národním výborem Praha – východ dne 20. 6. 1962, čj. Výst. 5209/62.  



Strana 4 (celkem 21) 

Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů 
Výkupna – sběrna   Praha 10 – Dolní Měcholupy, Kutnohorská                                                                               
 

 2. Charakter a ú čel zařízení 
 
2.1. Přehled druhu odpad ů 

    Kód druhu  
Odpadu 

Název druhu odpadu  Kategorie  
odpadu 

Způsob  
nakládání 

02 01 10 Kovové odpady O BR12 

15 01 01 
 

Papírové a lepenkové obaly O BR12 

15 01 04 Kovové obaly O BR12 

16 01 17 Železné kovy O BR12 

16 01 18 Neželezné kovy O BR12 

16 02 14 
 

Vyřazená zařízení neuvedené pod 
čísly 160209 až 160213 

O BR12 

16 02 16 
 
 

Jiné složky odstraněné z vyřazených 
zařízení neuvedené pod číslem 
160215 

O BR12 

16 08 01 
 
 
 
 

Upotřebené katalyzátory obsahující 
zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 
paladium, iridium nebo platinu 
(kromě odpadu uvedeného pod 
číslem 16 08 07) 

O BR12 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O BR12 

17 04 02 Hliník O BR12 

17 04 03 Olovo O BR12 

17 04 04 Zinek O BR12 

17 04 05 Železo a ocel O BR12 

17 04 06 Cín O BR12 

17 04 07 
 

Směsné kovy O BR12 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 
170410 

O BR12 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných 
zbytků po spalování 

O BR12 

19 10 01 Železný a ocelový odpad O BR12 

19 10 02 Neželezný odpad O BR12 

      19 12 01 Papír a lepenka O         BR12 

19 12 02 Železné kovy O BR12 

19 12 03 Neželezné kovy O 
 

BR12 
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 20 01 01 Papír a lepenka O BR12 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické  
zařízení neuvedené pod čísly 
200121, 200123 a 200135 

O BR12 

20 01 40 Kovy O BR12 

16 06 01* 
 

Olověné akumulátory N BR12 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N BR12 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod 
čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03  
a netříděné baterie a akumulátory 
obsahující tyto baterie 

               
N 

                
BR12 

 

2.2. Přehled odpad ů vznikající v  zařízení (vlastní produkce – AN3) 

    Kód druhu  
Odpadu 

Název druhu odpadu  Kategorie  
odpadu 

Způsob  
nakládání 

15 02 02* Absorpční činidla,filtrační 
materiály,čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N AN3 

17 02 01 Dřevo O AN3 

17 02 02 Sklo O AN3 

 
 

 
 
  Ve výkupně Praha 10 - Kutnohorská je pouze sb ěr použitých olov ěných a nikl-
kadmiových akumulátor ů bez  dalšího  následného zpracování ve výkupn ě. 
Výkupna je vybavena dostate čným po čtem certifikovaných kontejner ů pro 
shromaž ďování a p řepravu po silnici nebo železnicí. Kontejnery jsou o značeny 
katalogovým číslem, názvem odpadu, jménem odpov ědné osoby s telefonním 
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číslem, výstražným symbolem nebezpe čnosti „H6 Toxicita“ a „H8 Žíravost“.   

 
Technické parametry kontejner ů: 
• Plnostěnná plastová bedna označená jako „Big Box – Grossladung-sträger“, určená 

pro sběr a přepravu použitých akumulátorů do užitečné zátěže 500 kg 
• kontejnery zajišťují zamezení průniku nebezpečných látek do podloží (ochrana půdy 

a podzemních vod proti odkapům a průsakům) 
• rozměry kontejnerů  1200x800x790 mm a 1200x1000x790 mm  
• výrobce Arca Systems, Švédsko  
• Certifikát shody č. 21/05 vydaný IMET s.r.o., Institut mechanického testování, 

Kamýcká 234, 160 00  Praha 6-Sedlec (zkušební protokol IMET č. 32/05/55)  
 
Postup p ři přejímce použitých olov ěných a nikl-kadmiových akumulátor ů: 
Obsluha prohlídne neporušenost obalu použitého akumulátoru, zváží jej  a zajistí jeho 
bezpečné uložení do označeného plastového kontejneru. Uložení musí být provedeno 
tak, aby nedošlo k žádnému poškození obalu a úniku kapaliny (elektrolytu). Tento 
kontejner je umístěn na vybraném stanovišti – zastřešená betonová plocha 
s nepropustnou úpravou pro 6 kusů certifikovaných kontejnerů (celková hmotnost 
nebezpečného odpadu pro daný prostor je cca 3 tuny). 
Na základě smluvních vztahů shromážděné použité olověné akumulátory v kontej-
nerech jsou protokolárně předány přepravci, který je přepraví ke smluvnímu 
zpracovateli. Naložení kontejnerů na shromaždišti a jejich přepravu si zajišťuje smluvní 
partner, který vlastní přepravní prostředky s dokladem ADR. Výkupna Praha 10 - 
Kutnohorská přepravu tohoto odpadu neprovádí !! 
 
2.3.  Účel zařízení 
 
Účelem výkupny – sběrny Praha 10 – Dolní Měcholupy, Kutnohorská je sběr a výkup 
odpadů (kovové šroty, papír) uvedených v bodě 2.1. a jeho následné zpracování 
tříděním podle požadavku odběratelů.  
Výkup odpadů se řídí podle Vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., Vyhlášky  č. 294/2005 Sb., 
část druhá, Vyhlášky MŽP č. 478/2008 Sb. a základního popisu odpadu pro přejímku 
do zařízení A.Business First, s.r.o., výkupna Praha 10 – Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 
viz příloha. 
 
Roční kapacita výkupny – sb ěrny:  

- železný kovový odpad do 2.500 tun/rok 
- kovový odpad barevných kov ů  do 300 tun/rok 
- ostatní odpad (sb ěrový papír) do 350 tun/rok  
 

Okamžitá kapacita výkupny – sb ěrny:  
- železný kovový odpad do 100 tun 
- kovový odpad barevných kov ů  do 20 tun 
- ostatní odpad (sb ěrový papír) do 3 tun 
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 - akumulátory NO do 3 tun   
 
3. Stru čný popis za řízení výkupny 
3.1.  Shromažďovací a manipula ční prostory 
Sběrna - výkupna odpadů je tvořena: 
• kancelář s výstupem silničního vážního systému (displej) – UNIMO buňka 
• sociální zařízení – WC, umyvadlo – ve zděném objektu č.202, který je vzdálen cca 

14 m od výkupny 
• příjezdová komunikace  
• zařízení na přejímku odpadů – 1 x silniční nájezdová mostová váha do 30 000 kg 

s vybavením pro digitální měření 
• 1 x sklonná můstková váha do 1 500 kg 
• venkovní plocha s kontejnery a skladovacími přepravkami MARS pro shromažďo-

vání železných šrotů a které jsou označeny tabulkou s popisem odpadu 
• chráněný a uzamykatelný prostor pro ochranu neželezných kovů a nebezpečných 

odpadů – montovaná plechová hala 
 
Výkupna – sběrna je v uzavřené průmyslové zóně, plocha výkupny - sběrny je 
vypanelována a částečně vyasfaltovaná a na této ploše je umístěna plechová 
uzamykatelná hala. Příjem odpadů probíhá v prostoru pro vážení. Jako hlavní 
přístupová komunikace do průmyslové zóny je využívána ulice Kutnohorská, která 
zároveň slouží jako přístupová cesta pro dopravu všech druhů vykupovaných odpadů. 
Na asfaltovou komunikaci navazuje zpevněná betonová přístupová cesta a 
manipulační prostory ve výkupně. 
 
3.2. Strojní a technologické vybavení výkupny – sb ěrny  
Do výkupny přijatý kovový odpad je shromažďován v kontejnerech (označení je 
provedeno popisem) na zpevněných panelových plochách. Tento kovový odpad je bez 
nebezpečných látek. Dále jsou využívány velkoobjemové kontejnery a kovové vany. 
Tyto shromažďovací nádoby jsou využívány ke shromažďování roztříděných složek 
kovového odpadu podle potřeb odběratelů, popř. se jedná o roztřídění před další 
mechanickou ruční úpravou ( směs kovových odpadů). 
Třídění a dělení kovů provádí ručně obsluha výkupny. Jedná se pouze o ruční 
roztřídění před další mechanickou úpravou konanou mimo výkupnu. 
Papír je shromažďován v příslušných kontejnerech (označení je provedeno popisem).  
Je vyloučeno nakládání s jinými nebezpečnými odpady než je výše uvedeno (viz bod 
2.1, bod 2.2), skladování chemikálií a dalších látek, které ohrožují nejen životní 
prostředí ale také zdraví zaměstnanců výkupny. 
Členění výkupny – sběrny: 

• příjezdová komunikace (přístup k výkupně je po hlavní komunikaci a dvorem 
průmyslové zóny) 

• digitální váha (digitální nájezdová mostní váha s vážností do 30 tun), sklonná 
můstková váha s vážností do 1,5 tun  

• manipulační plocha shromaždiště železného kovového odpadu – manipulace 
s odpadem se odehrává ve vymezeném prostoru manipulační plochy, která je 
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 zpevněna panelovým povrchem. Část manipulační plochy je 
určena pro příjem dovezených kovových odpadů, další část pro shromažďování 
podle druhu odpadu. Do prostoru shromažďovacích ploch železného a 
neželezného šrotu je zákazníkům povolen vstup pouze při jeho vykládce, 
nepovolaným osobám je vstup zakázán 

• kancelář firmy je umístěna v buňce u silniční mostní váhy (jako součást vážního 
systému) 

• sociální zařízení se nachází ve zděném objektu č. 202 
 
3.3.  Způsob ochrany horninového a životního prost ředí 
Ochrana technická - plocha areálu je vypanelovaná a částečně vyasfaltovaná, vstup 
do celé průmyslové zóny a současně do sběrny – výkupny je přes uzamykatelná vrata. 
Vážní a shromažďovací objekt je samostatně uzamykatelný. 
Sběrna – výkupna je oplocena. Vstup zajišťuje uzamykatelná brána. Cenné druhy 
barevných kovů a vykoupené nebezpečné odpady jsou soustředěny v uzamykatelném 
skladu. 
Ochrana technologicko – organizační:  Zásadně nejsou vykupovány odpady obsahující 
nebezpečné látky vyjma odpadů kat. číslo 16 06 01*, 16 06 02* a 20 01 33*.  
V případě, že je při přejímce – vykládce zjištěna přítomnost nebezpečné látky, je tento 
odpad odmítnut  a obsluha sběrny sepíše doklad o nepřijetí odpadu podle bodu 6.3. 
Pro ochranu horninového a životního prostředí je nutno striktně dodržovat třídění 
odpadu, zamezit úniku olejů z nakládacích a dopravních prostředků.  
 
4. Technologie a obsluha za řízení 
 
4.1.  Povinnosti obsluhy výkupny 
Přejímka  kovových  odpadů  do  zařízení  se  provádí  podle   přílohy č.2  k  Vyhlášce           
č. 383/2001 Sb., Vyhlášky  č. 294/2005 Sb., část druhá, Vyhlášky MŽP č. 478/2008 
Sb. a základního popisu odpadu pro přejímku do zařízení A.Business First, s.r.o., 
výkupna Praha 10–Dolní Měcholupy, ulice Kutnohorská – viz příloha. 
Obsluha při přejímce odpadu je povinna zajistit: 

a) kontrolu dokumentace kovového odpadu, a to: 
- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ), při dodávce   

kovových odpadů kat.č. 170401 až 170407, 170411, 160117, 160118, 
200140 uvede údaje osobního průkazu dodavatele (Zákon č.185/2001 Sb.,  
§ 18, odst.3) 

-    obsluha p ři přejímce odpad ů se striktn ě řídí Vyhláškou MŽP  
     č. 478/2008 Sb. s důrazem na odst.5  (zákaz výkupu a odb ěru od  
      fyzických osob odpady um ěleckého díla a jeho částí, pietního nebo  
      bohoslužebného p ředmětu a jeho částí, pr ůmyslového za řízení a jeho    
      částí, zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního zna čení, sou částí  
      veřejného prostranství, pozemních komunikací, energeti cké, vodá- 

 renské  a  kanaliza ční  zařízení, baterie  a  akumulátory,  elektrická                   
 a elektronická za řízení včetně úplaty v hotovosti ).  

- kód odpadu, kategorie a jeho původ 
- protokol o vlastnostech odpadu 
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 - předpokládané množství v dodávce 
- předpokládaná četnost dodávek 

b) vizuální kontrola každé dodávky 
c) namátková kontrola odpadu k ověření shody odpadu popisem uvedených 

v dokumentech (ZPO) předložených vlastníkem odpadu 
d) zaznamenat množství a charakteristiku odpadu přijatého k nakládání; záznam 

obsahuje: 
- kód druhu odpadu 
- kategorie 
- údaje o hmotnosti odpadu 
- původ odpadu 
- data dodávky 
- totožnost původce-vlastníka (dodavatele odpadu), tj. IČ nebo průkaz 

totožnosti, plná moc 
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.   
      

4.2.  Popis zpracování kovových odpad ů 
Po přejímce odpadu tj. po zvážení a vypsání nezbytných dokladů je odpad uložen do 
kontejnerů na ploše, kde se provádí jeho základní třídění a stanovení dalších 
technologických postupů pro ruční zpracování, roztřídění. Rozlišuje se třída odpadu, 
velikost a další vlastnosti vyplývající z platných ČSN 42 0030 a ČSN 42 1331. Po 
těchto úpravách může být kovový odpad jako druhotná surovina (xN10) expedován 
smluvním odběratelům anebo k dalším zpracovatelům kovových odpadů (xN3). 
 
4.3. Organiza ční zajišt ění provozu 
Všichni pracovníci (případně včetně externích) výkupny – sběrny musí být 
prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce, požární ochrany, provozního řádu o 
odpadech a způsobech nakládání s nebezpečnými odpady. Zajišťuje vedení 
společnosti. Podřízenost (pracovní hierarchie) pracovníků výkupny je zpracována v 
 organizačním řádu společnosti. Provozní doba zařízení je pouze denní (pondělí až 
pátek) v době od 7,30 do 16,00 hodin. 
Počet pracovníku provozu: 
- jednatel Michal Türkott + 1 zaměstnanec 
 
Vedení evidence a podmínky výkupu odpad ů 
Průběžná evidence je vedená v souladu s ustanovením § 21 Vyhlášky 383/2001 Sb,    
o podrobnostech nakládání s odpady novelizovaná Vyhláškou č. 351/2008 Sb. ze dne 
11.9.2008 a obsahuje: 

o název odpadu, kat. číslo, kategorie odpadu, množství přijatého 
odpadu 

o identifikační údaje původce odpadu  
o způsob naložení s odpadem – předání jiné oprávněné osobě 

(BN3; BN10) 
o identifikační údaje oprávněné osoby, které byl odpad předán 
o datum, číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení 

evidence 
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 Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady a odpadů vlastní produkce za 
uplynulý rok je prováděno prostřednictvím systému ISPOP podle ustanovení výše 
citovaných vyhlášek.  
Evidenci vede přejímač - vážný a kontroluje jednatel společnosti. 
Sběrna - výkupna je napojena na evidenční systém „Sklad odpad ů 8.5“ a „EVI 8.3 
evidence odpad ů“ od společnosti INISOFT s.r.o.  
Příjem všech odpadů je veden v knize potvrzenek, která obsahuje údaje dle zákona    
o odpadech pro vedení evidence odpadů, tj. dodavatel, název odpadu, katalogové 
číslo, množství odpadu, podpis výkupčího a razítko provozovny. 
Je uvedeno jméno dodavatele, firma, IČ, adresa, číslo průkazu totožnosti – občanský 
nebo jiný průkaz totožnosti (u soukromých osob včetně místa trvalého pobytu nebo 
pobytu) a váha. 
Na výkupně je vedena pokladní kniha dávající přehled o pohybu (příjem, výdej) 
peněžní zálohy.  
Doklady o kvalit ě přijatého odpadu v četně identifikace p ůvodce (dodavatele) se 
archivují minimáln ě po dobu 5 let.  
Odpady, mající charakter strojního za řízení, obecn ě prosp ěšných za řízení, 
uměleckého díla či pietní nebo bohoslužebný p ředmět, musí být minimáln ě       
48 hodin od p řijetí do výkupny-sb ěrny uloženy samostatn ě, nesmí se 
pozměňovat, rozebírat nebo postupovat dalším osobám.  
 
Provozní deník  je součástí Provozního řádu výkupny v souladu s vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. Je trvale k dispozici u osoby pověřené jeho vedením-výkupčí,přejímač. 
Kontrolu vedení Provozního deníku provádí jednatel společnosti. Provozní deník 
obsahuje tyto záznamy s podpisy a daty: 

• jméno a příjmení pracovníka odpovědného za vedení jednotlivých záznamů a 
obsluhu zařízení 

• zápisy o provozních poruchách a havárií a o jejich odstranění 
• výsledky monitorování vlivu na životní prostředí (je-li prováděno např. po 

havárii) 
• záznamy o preventivních kontrolách výkupny odpovědným pracovníkem 
• záznamy o kontrolách, školení 
• další záznamy související s provozem (např. krádeže, havárie) 
• záznam o nepřijetí odpadu do zařízení (datum, druh a kategorie odpadu, 

dodavatel odpadu) 
• záznamy o případných únicích ropných látek 

Do Provozního deníku musí být proveden zápis o všech činnostech v zařízení, o 
kontrolách a o haváriích. Probíhají denní vizuální kontroly zařízení, kdy jsou 
kontrolovány především případné úkapy ropných látek, kontrola zabezpečení objektu. 
Při pravidelných týdenních kontrolách je kontrolováno zabezpečení objektu, označení 
kontejnerů a nádob na nebezpečné odpady, vyvěšení identifikačních listů včetně 
příslušných tabulek nebezpečnosti.  
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 5  . MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
5.1.  Vliv za řízení na okolí provozovny 
Vliv zařízení na okolí provozovny z hlediska průmyslových rizik a znečištění je nutno 
sledovat a vyhodnocovat v těchto oblastech: kontaminace půdy, hlučnost. 
Areál výkupny – sběrny je situován v průmyslové zóně. Celá tato průmyslová zóna - 
areál je oplocena, vstup je řešen uzamykatelnou závorou s přístupem z přilehlé 
veřejné komunikace. Po ukončení pracovní doby je průmyslová zóna střežena 
technickými prostředky, které jsou napojeny na bezpečnostní službu.  
Hlavní vstup do sběrny – výkupny je z vnější strany opatřeny informačními tabulemi. 
Vlastní provoz a t řídění kovových a  dalších (sb ěrový papír) odpad ů  
nemá zásadní vliv na okolí.   
 
Pro minimalizaci průmyslových rizik a znečištění je nutno dodržovat:  
• nebezpečný odpad (kat.č. 15 02 02*) vzniklý ve sběrně ukládat do označeného 

typizovaného kontejneru, který je trvale umístěn v montované plechové hale 
• dodržovat technologické postupy 
• pravidelná kontrola hydraulického systému u nakladače, bezpečnost práce             

a požární řád  
 
5.2. Způsob a četnost sledování  
Pouze p ři havárii , tj. únik hydraulického oleje z nakladače nebo dopravního 
prostředku může dojít ke kontaminaci půdy : provede se odběr půdního vzorku            
a následná analýza 
Měření hlu čnosti:    dle požadavku OHES 
Kontrola bezpečnosti a požárních předpisů: 1 x denně v celém areálu 
 
6. Vedení evidence a podmínky výkupu 
 
6.1. Vedení evidence 
Příjem odpadů je veden v databázi potvrzenek, která obsahuje údaje dle zákona         
o odpadech pro vedení evidence odpadů, t.j. název odpadu, katalogové číslo, 
množství odpadu a nákupní cena, identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, 
IČ), podpis výkupčího a razítko provozovny. 
V případě dodávek kovových odpadů kat.č. 170401 až 170407, 160117, 160118, 
200140 se uvedou údaje osobního průkazu dodavatele (Zákon č.185/2001 Sb.,  § 18, 
odst.3), tj. jméno dodavatele, firma, IČO, adresa, číslo průkazu totožnosti, váha           
a cena. 
Odpady jsou vedeny podle druhů na skladových kartách opět označené názvem 
odpadu, katalogovým číslem odpadu.  
Na provoze je vedena pokladní kniha dávající přehled o pohybu (příjem, výdej) 
peněžní zálohy. 
 
6.2.  Podmínky výkupu - kvalitativní charakteristik a odpadu pro p řijetí  
Kat. číslo 02 01 10, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02,        
20 01 40 
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 Šrot ze železa a oceli nesmí mít příměsi cizorodých látek a nesmí být zrezivělý 
tak,  
aby již neměl svoji kovovou strukturu. Nesmí být  zaolejovaný (vazelína). 
Kat. číslo 16 01 18, 17 04 01 až 17 04 04, 17 04 06 až 17 04 07, 19 10 02, 19 12 03, 
20 01 40 – kovy (bronz, měď, hliník, olovo, cín, mosaz, zinek.) 
Tyto barevné kovy nesmí být znečištěny žádnými cizími látkami. 
Kat. číslo 15 01 01, 20 01 01 – papír 
Tento odpad nesmí být znečištěn žádnými cizími látkami. 
Kat. číslo 16 06 01*, 16 06 02* a 20 01 33* - akumulátory 
Nesmí vizuálně vykazovat poškození ochranného obalu, únik elektrolytu. 
 
6.3. Postup v p řípadě, že nebyl odpad p řijat do za řízení 
Výkupčí-vážný sepíše doklad o nepřijetí odpadu, který musí mít tyto náležitosti: 

• jméno a adresu osoby, která odpad nabídla k výkupu  
• popis odpadu a důvod, proč nebyl odpad převzat 
• katalogové číslo odpadu a množství 
• doklad podepíše osoba, která odpad nabídla tak výkupčí 
• doklad se vystavuje dvojmo pro dodavatele a sběrnu 
• oznámí to Magistrátu hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí. 

 
7. Opatření k omezení negativních vliv ů zařízení a opat ření pro   
    případ havárie: 
 
Z výše uvedeného technického vybavení výkupny - sběrny vyplývá, že žádné negativní 
vlivy včetně požárního stavu za běžného provozu zařízení nehrozí. V  případě poruchy  
svozné a nakládací techniky, která může mít za následek havárii, je povinností obsluhy 
okamžitě toto hlásit jednateli společnosti, který zajistí odpovídající opatření. 
Při úniku nebezpečných látek na volnou plochu se použije vhodný sorbent (vapex, 
piliny, speciální sací tkaniny apod.) V případě potřeby se odtěží kontaminovaná 
zemina. 
Znečištěný odpad se uloží do označeného kontejneru vyhrazenému k tomuto účelu.  
V případě požáru se postupuje podle požárních sm ěrnic výkupny. 
 
Vybavení pro p řípad havárie: 

• sorpční prostředky (specielní tkaniny) 
• lopaty 
• kontejner 
• písek 
• dle potřeby pracovní stroje 
 

Prostředky pro havárii jdou uloženy v montované plechové hale. 
Kontrola v dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů se provádí 
nepravidelně, ale nejméně 1x/rok. Kontrola zahrnuje také důsledné dodržování 
schváleného Provozního řádu. Dodržování kontroluje jednatel společnosti se zápisem 
do Provozního deníku.  
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 Postup v případě  havárie – úniku   ropných látek je   podrobně popsán v Plánu 
hava-rijních opatření ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
Havárie je provozní nehoda, porucha technického zařízení nebo jiná nežádoucí 
událost, mající za následek zhoršení, popřípadě ohrožení jakosti povrchových a nebo 
podzemních vod nebo znečištění horninového prostředí nebo znečištění ovzduší 
únikem nebezpečné látky. Vzhledem k charakteru technologického zařízení                  
i zpracovávaných odpadů nemůže při běžném provozu dojít k závažnému ohrožení 
jakékoli složky životního prostředí. Na zařízení může dojít pouze k ojedinělému           
a místnímu úniku ropných látek (olej) a to zejména na zpevněné vodohospodářsky 
zabezpečené ploše při odstraňování nebezpečných složek z odpadu, který nemůže být 
vrácen zpět původci. Pro tento případ je k dispozici sorpční materiál (vapex, piliny), 
kterým je místo úniku zasypáno a technické prostředky (lopata, koště), kterými je 
znečištěný sorpční materiál odklizen. Znečištěný sorbent je umístěn do nepropustné 
uzavřené nádoby s označením příslušné nebezpečné vlastnosti a identifikačním listem  
pro odpad kat.čísla 15 02 02*, která je k dispozici na místě určeném pro odstranění 
některých součástí podle Provozního řádu. Tento odpad je následně předán ke 
zneškodnění osobě oprávněné. O veškerých takovýchto nežádoucích událostech je 
proveden záznam do Provozního deníku včetně způsobu postupu prací při 
odstraňování nežádoucí události a uvedení množství vzniklého odpadu a oprávněné 
osoby, které byl odpad předán. 
 
8. Bezpečnost provozu a zdraví zam ěstnanc ů 
 
Každý nový zaměstnanec obdrží při nástupu proti podpisu jeden list tzv. Vstupní 
seznámení zaměstnanců s dodržováním bezpečnosti práce a dále Vstupní seznámení 
zaměstnanců s dodržováním předpisů o požární ochraně. Zde jsou jim srozumitelnou, 
jasnou a stručnou formou vysvětleny základní požadavky na ně kladené v této otázce 
BP a PO.  
Zaměstnanci výkupny - sběrny musí  být zdravotně způsobilí pro práci v zařízení pro 
sběr a výkup kovových odpadů.  
Zaměstnanci musí být školeni o zacházení s nebezpečnými látkami, po jejich 
případném výjimečným vylití nebo jiném úniku. Tento druh školení je prováděn při 
školení bezpečnosti práce 1 x za  kalendářní rok. 
Zaměstnanci jsou vybaveni OOPP (ochranné pomůcky) podle zpracovaného seznamu 
OOPP na základě  zhodnocení rizik :  
ochranný oděv 
pracovní obuv 
rukavice textilní, kožené, gumové 
ochranné brýle nebo obličejový štít 
ochrana sluchu 
protiprašné respirátory. 
V blízkosti pracoviště je umyvadlo s tekoucí vodou a také je zde umístěna lékárnička 
první pomoci.  
Kontrolu v dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů se provádí 
nepravidelně, ale nejméně 1x/rok. Dodržování kontroluje jednatel společnosti se 
zápisem do provozního deníku.  
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8.1. Prost ředky a zásady první pomoci  
 

Zásady pro poskytování první pomoci 
 
 
1. Obecné zásady první pomoci 
Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i 
zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by 
měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. 
 
1.1. Rychlá orientace: 
Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost 
postiženého. Do zamořeného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající 
ochranu (izolační dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem 
apod.) 
POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že  
prostor je  zamořený! 

• Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit 
odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic. 

• První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je 
nebezpečí kontaminace zachránce 

 
1.2. Při stavech ohrožujících život nejd říve provád ějte resuscitaci postiženého a 
zajist ěte léka řskou pomoc. 
zástava dechu  - okamžitě provádějte umělé dýchání 
zástava srdce  - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce 
bezvědomí  - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku 
 
1.3. Vybavení: 
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky: 

• dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litrů na 
osobu),  

• přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před  
prochladnutím a úpravu polohy postiženého, rezervní oblečení včetně obuvi 

• lékárnička (obsah se řídí druhem nebezpečných látek, které se vyskytují na 
pracovišti), její obsah je třeba obměňovat před uplynutím exspiračních dob léčivých 
přípravků a dalších materiálů 

 
1.4. V případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na 
Toxikologické informa ční st ředisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel.  224 919  293,    
224 915 402, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo 
z bezpečnostního listu látky nebo přípravku. 
 
1.5. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, 
popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku! 
 
2. První pomoc p ři zasažení žíravinami a dalšími látkami, vyvolávají cími otok plic  
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 Při stavech ohrožujících život nejd říve provád ějte resuscitaci postiženého a 
zajist ěte léka řskou pomoc. 
zástava dechu  - okamžitě provádějte umělé dýchání 
zástava srdce  - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce 
bezvědomí  - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku 
 

2.1. Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém  plic) 
• rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, 

nenechte ho chodit! 
• podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou 
• převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv 
• zajistěte postiženého proti prochladnutí 
• podle situace volejte záchrannou službu 
• nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu 

nejméně 24 hodin.  

2.2. Při zasažení o čí (platí pro žíraviny) 
• ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); 

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě 
neprovádějte neutralizaci! 

• výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo 
zasaženo druhé oko. 

• podle situace volejte záchrannou službu 
• nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. 
• k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení. 

 

2.3. Při styku s k ůží (platí pro žíraviny) 
• ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte 

prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže 
• zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 

minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci 
Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační 
roztoky. Pouze u určitých  látek lze použít inaktivační roztoky (například olej u 
lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetylénglykol u 
fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo 
dekontaminační prášek (u yperitu).  

• poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani 
jiná léčiva  

• poškozeného přikryjte, aby neprochladl 
• podle situace volejte záchrannou službu 
• nebo zajistěte lékařské ošetření 

 

2.4. Při požití 
• NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození  zažívacího 

traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! 
• OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl 

chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny  
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  Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle 
podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – 
s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou 
vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. 
Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné 
vdechnutí žíravin do plic).  

• k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. 
V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.  

• NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření 
stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin  a louhů nemá příznivý účinek ). 

• nepodávejte žádné jídlo 
• nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče 
• podle situace volejte záchrannou službu 
• nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření 

 
3. První pomoc p ři zasažení látkami, které p ři požití mohou poškodit plíce (benzín, 
nafta, petrolej, terpentýn, sm ěsová ředidla s podílem benzínu, apod.)  
Tyto látky a přípravky s obsahem alifatických, alicyklických a aromatických 
uhlovodíků, které mají nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí a jsou zpravidla 
označeny větou R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
Při stavech ohrožujících život nejd říve provád ějte resuscitaci postiženého a 
zajist ěte léka řskou pomoc. 
zástava dechu  - okamžitě provádějte umělé dýchání 
zástava srdce  - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce 
bezvědomí  - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku 

 

3.1. Při nadýchání  
• okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte 

kontaminovaný oděv) 
• zajistěte postiženého proti prochladnutí 
• zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu 

nejméně 24 hodin 
 

3.2. Při styku s k ůží 
• odložte potřísněný oděv 
• omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody 
• pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo 

šampon  
• zajistěte lékařské ošetření 
 

3.3. Při zasažení o čí 
• ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); 

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  
• výplach provádějte nejméně 10 minut 
• zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. 
 

3.4. Při požití 
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 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! 
• Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože  při vdechnutí 

těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí 
poškození plic) 

• zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu 
nejméně 24 hodin.; originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané 
látky vezměte s sebou.  
 

4. První pomoc p ři zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické  a  vysoce toxické 
Při stavech ohrožujících život nejd říve provád ějte resuscitaci postiženého a 
zajist ěte léka řskou pomoc. 
zástava dechu  - okamžitě provádějte umělé dýchání 
zástava srdce  - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce 
bezvědomí  - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku 
 

4.1. Při nadýchání 
• okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na 

kontaminovaný oděv) 
• po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium 

nitrosum) 
• zajistěte postiženého proti prochladnutí 
• podle situace volejte záchrannou službu 
• a zajistěte vždy lékařské ošetření 
 

4.2. Při styku s k ůží 
• odložte potřísněný oděv 
• omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody 
• pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i použít mýdlo, mýdlový 

roztok nebo šampon  
• podle situace volejte záchrannou službu  
• a zajistěte vždy lékařské ošetření 
 

4.3. Při zasažení o čí 
• ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); 

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  
• výplach provádějte nejméně 10 minut 
• volejte záchrannou službu 

 
4.4. Při požití  

• PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, NĚKTERÝCH TOXICKÝCH A 
VYBRANÝCH DALŠÍCH NEBEZPE ČNÝCH LÁTEK, u nichž již požití mén ě než 
jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml p ředstavuje ohrožení života) 
VYVOLEJTE ZVRACENÍ (zejména u  kyanidů, některých anorganických solí kovů, 
paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých  organických 
rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku, a dalších látek).  
Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po 
požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a 
práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší 
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 množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, 
usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě 
způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.  

• Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační 
středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo 
z bezpečnostního listu látky nebo přípravku. 

• PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK  DO 5 MINUT 
PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH 
VE VODĚ – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat 

• v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium 
nitrosum) 

• volejte záchrannou službu 
 

5. První pomoc p ři zasažení látkami, klasifikovanými jako zdraví ško dlivé 

5.1. Při nadýchání 
• okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch  
• zajistěte postiženého proti prochladnutí 
• zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky 

5.2. Při styku s k ůží 
• odložte potřísněný oděv 
• omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody 
• pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo 

šampon  
• zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže 

5.3. Při zasažení o čí 
• ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); 

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  
• výplach provádějte nejméně 10 minut 
• zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. 

 
5.4. Při požití  

• NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit 
komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické 
poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší 
ohrožení, než požitá látka) 

• pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet 
• zajistěte lékařské ošetření 

 
6. První pomoc p ři zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé 

6.1. Při nadýchání 
• okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch  
• zajistěte postiženého proti prochladnutí 
• zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky 

6.2. Při styku s k ůží 
• odložte potřísněný oděv 
• omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody 
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 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový 
roztok nebo šampon 

• zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže  
Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími 
prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění 
násilí a ponechte odbornému ošetření. 

6.3. Při zasažení o čí 
• ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); 

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  
• výplach provádějte nejméně 10 minut 
• zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. 

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, 
nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření. 
 
6.4. Při požití  

• NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit 
komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů 
a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice 
hltanu)  

• pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety) 
• u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko 

k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení 
přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku  

• u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. 
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, PŘÍLOHY  
 
9.1.Technické parametry 
- suroviny využívané v za řízení (mimo p řejímané odpady)  
 V areálu nejsou využívané žádné suroviny. 
- využitelné materiály nebo energie získávané v za řízení z odpadu a jejich   
  množství ve vztahu k p řejímaným odpad ům 
 Podle odborné literatury se jedná o 17,8 Gj/ tuna odpadu. 
- energetická náro čnost za řízení  
 Průměrná roční spotřeba energie 700 – 1000 kWh. 
- odpady a emise do ovzduší vystupující ze za řízení a jejich skute čné vlastnosti   
  včetně popisu zp ůsobu jejich řízení 
- kovové odpady: kovový šrot je expedován na základě uzavřených smluv 
                            nebezpečný odpad (např. znečištěné tkaniny) je předáván   
                            oprávněným osobám k ekologické likvidaci na základě  
                            uzavřené smlouvy 
- emise: za běžného provozu k emisím škodlivin do ovzduší nedochází 
- hmotnostní podíl odpad ů vystupujících ze za řízení včetně hmotnostního toku   
  emisí do ovzduší ve vztahu k hmotnosti p řejímaných odpad ů 
 odpady:  0,001 t / 1 t odpadu 
 emise:  0 
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Tento Provozní řád byl zpracován podle Vyhlášky MŽP ČR č.383/2001 Sb.         
(částky 145), Přílohy  č.1 této vyhlášky - „Obsah provozního řádu a provozního deníku 
zařízení“, Vyhlášky MŽP ČR č. 351/2008 Sb. (částky 114) a Vyhlášky MŽP ČR           
č. 478/2008 Sb. (částky 153) s platností stanovenou Rozhodnutím Magistrátu hlavního 
města Prahy. 
 
 
 
                                                                    Majitel-provozovatel:  
 
únor 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy k provoznímu řádu: 

• půdorys areálu s vyznačením objektů 
• popis přístupových tras 
• vzor provozního deníku 
• základní popis odpadu pro přejímku do zařízení A.Business First, s.r.o., 

výkupna Praha 10 – Uhříněves  
• informační tabule 
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