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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002
ze dne 10. listopadu 2015,
kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
o přepravě odpadů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1),
a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1357/2014 (2), kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES (3), se mění nebezpečné vlastnosti odpadu tak, aby byl zajištěn soulad se změnami
zavedenými nařízením (ES) č. 1272/2008 (4). Touto změnou jsou nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15
přejmenovány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti,
které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008. Uvedené nařízení se použije ode dne 1. června 2015.

(2)

Příloha IC nařízení (ES) č. 1013/2006, kde jsou uvedeny zvláštní pokyny pro vyplnění formuláře oznámení
a průvodního dokladu, odkazuje na staré pojmenování nebezpečných vlastností, a proto by měla být odpoví
dajícím způsobem aktualizována.

(3)

Rozhodnutím Komise 2014/955/EU (5) se nahrazují odpady uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí Komise
2000/532/ES (6), aby se zohlednil technický a vědecký pokrok. Rozhodnutí 2014/955/EU se použije ode
dne 1. června 2015.

(4)

Část 2 přílohy V nařízení (ES) č. 1013/2006 obsahuje seznam odpadů uvedených v příloze rozhodnutí
2000/532/ES. V důsledku změny rozhodnutí 2000/532/ES by podle uvedených změn měla být upravena
příloha V nařízení (ES) č. 1013/2006. Toto nařízení by se proto mělo použít od stejného data jako nařízení (EU)
č. 1357/2014 a rozhodnutí 2014/955/EU.

(5)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(1) Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
(2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 89).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
(5) Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 44).
(6) Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů
podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných
odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).
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Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Přílohy IC a V nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Přílohy IC a V nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:
1. V bodě IV.25 přílohy IC se písmeno g) nahrazuje tímto:
„g) Podpoložka viii): Je-li to relevantní, uveďte zde odpovídající kód nebo kódy H, tj. kódy udávající nebezpečné
vlastnosti odpadu (viz seznam zkratek a kódů připojený k formuláři oznámení). Pokud odpad nemá žádné
nebezpečné vlastnosti, na něž se vztahuje Basilejská úmluva, ale je nebezpečný podle přílohy III směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, uveďte kód nebo kódy HP podle této přílohy III a za kód HP dopište
‚EU‘ (např. HP14 EU).“
2. V příloze V se část 2 nahrazuje tímto:
„Část 2
Odpady uvedené v příloze rozhodnutí 2000/532/ES (1)
01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACO
VÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04*

Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy

01 03 05*

Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Hlušina neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 10

01 03 10*

Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený jako odpady pod
položkou 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod položkami 01 04 07 a 01 04 11

(1) Odpady označené hvězdičkou se považují za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES. Při identifikaci odpadu na níže
uvedeném seznamu jsou relevantní části ‚definice‘, ‚posouzení a klasifikace‘ a ‚seznam odpadů‘ v příloze rozhodnutí 2000/532/ES.
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01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY
A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti a rybolovu

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpady z živočišných tkání

02 01 03

Odpady z rostlinných tkání

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané
mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod položkou 02 01 08

02 01 10

Odpadní kovy

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpady z živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; od
pady z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace me
lasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady z konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené
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02 04

Odpady z cukrovarnictví

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady z konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpad z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
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03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činicí břečka obsahující chrom

04 01 05

Činicí břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Odpady z apretace neuvedené pod položkou 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení
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05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Ostatní dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Ostatní dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Ostatní kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný
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06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Ostatní alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arzen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující ostatní těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby
a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující sulfidy neuvedené pod položkou 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halo
genů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chloru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné chlorosilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpra
cování fosforu

06 09 02

Fosforečná struska

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné

06 09 04

Reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod položkou 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené
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06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin, z chemických procesů zpraco
vání dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Reakční odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické přípravky na ochranu rostlin, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

06 13 03

Saze z ropných surovin

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken

07 02 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

07 02 13

Plastové odpady
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07 02 14*

Odpady z přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady z přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

07 02 16*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11)

07 03 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických přípravků na ochranu rostlin (kromě po
ložek 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02) a dalších biocidů

07 04 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

07 04 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
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07 05 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

07 05 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních pro
středků a kosmetiky

07 06 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných
chemických výrobků

07 07 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ),
LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13
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08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných lá
tek

08 01 16

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

08 01 19*

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpeč
ných látek

08 01 20

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

08 01 21*

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických mate
riálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12*

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 16*

Odpadní leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 03 19*

Disperzní olej

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných vý
robků)

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez
pečné látky

08 04 14

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

08 04 15*

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými
nebezpečnými látkami

08 04 16

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15
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08 04 17*

Kalafunový olej

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 05

Odpady v kapitole 08 jinak blíže neurčené

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01*

Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01, 16 06 02
nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie neuvedené pod položkou 09 01 11

09 01 13*

Vodné kapalné odpady ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropy

10 01 05

Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze společného spalování odpadů neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 18*

Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění plynu neuvedené pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
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10 01 21

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva uhelných elektráren

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 02 15

Ostatní kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 17*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

10 03 19*

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

10 03 21*

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

10 03 23*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
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10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 03 27*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 03 27

10 03 29*

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod položkou 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01*

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02*

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Ostatní částice a prach

10 04 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 05 03*

Prach z čištění spalin

10 05 04

Ostatní částice a prach

10 05 05*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 06 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Ostatní částice a prach

10 06 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
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10 06 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 07 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 07 03

Tuhé odpady z čištění plynu

10 07 04

Ostatní částice a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 04

Částice a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Ostatní strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10

10 08 12*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 08 19*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
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10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09

10 09 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Částice a prach

10 11 09*

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z katodových trubic)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 11 15*

Tuhé odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Tuhé odpady z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
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10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 11 19*

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 12 03

Částice a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 12 09

10 12 11*

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich

10 13 01

Odpad surové směsi před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod položkou 10 13 09

10 13 11

Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady z krematorií

10 14 01*

Odpady z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ;
Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace,
pokovování zinkem, mořicí procesy, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky
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11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

11 01 11*

Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05

11 02 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a tuhé odpady z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02*

Ostatní odpady

11 05

Odpady z žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Tuhé odpady z čištění plynu

11 05 04*

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Částice a prach železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Částice a prach neželezných kovů
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12 01 05

Ševingování a soustružení plastů

12 01 06*

Minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej

12 01 19*

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20*

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11)

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

13

ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05,
12 A 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Ostatní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
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13 02 08*

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Izolační nebo teplonosné oleje obsahující PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje a vody

13 05 01*

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03*

Kaly z lapačů nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje a vody

13 05 07*

Olejová voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07

Odpady z kapalných paliv

13 07 01*

Topný a dieselový olej

13 07 02*

Motorový benzin

13 07 03*

Ostatní paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Kaly nebo emulze z odsolovacích zařízení

13 08 02*

Ostatní emulze

13 08 99*

Odpady jinak blíže neurčené

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ KAPITOL 07 A 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01*

Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC

14 06 02*

Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla
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15

ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kombinované obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 01

Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže
těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13, 14 a čísel 16 06 a 16 08)

16 01 03

Pneumatiky s ukončenou životností

16 01 04*

Vozidla s ukončenou životností

16 01 06

Vozidla s ukončenou životností bez kapalin a jiných nebezpečných složek

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy
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16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

Vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (1) neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

16 03 07*

Kovová rtuť

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01*

Odpadní munice

16 04 02*

Odpady ze zábavní pyrotechniky

16 04 03*

Ostatní odpadní výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí la
boratorních chemikálií

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

(1) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06
a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.

L 294/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

11.11.2015

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné baterie

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

16 06 05

Ostatní baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

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

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neu
rčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační látky

16 09 01*

Manganistany, například manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

Oxidační látky jinak nespecifikované

16 10

Vodné kapalné odpady určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Vodné kapalné odpady obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
položkou 16 11 01

16 11 03*

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
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16 11 04

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramika

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod položkou 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující uhelný dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05
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17 05 07*

Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Traťový štěrkopísek neuvedený pod položkou 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiály s obsahem azbestu

17 06 03*

Ostatní izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod položkami 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály s obsahem azbestu

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkami 17 08 01

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03*

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO ZE SOUVISEJÍCÍHO VÝZKUMU (S VÝJIMKOU KU
CHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ
NESOUVISEJÍ)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03)

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
(např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

18 01 06*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 01 09

Léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05
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18 02 07*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 08

Léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD
MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z popele

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06*

Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07*

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpady z pyrolýzy neuvedené pod položkou 19 01 17

19 01 19

Písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Předběžně upravené směsi odpadů složené pouze z odpadů klasifikovaných jako nikoli nebezpečné

19 02 04*

Předběžně upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Tuhé hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

Odpady označené jako nebezpečné, částečně stabilizované, neuvedené pod položkou 19 03 08

19 03 05

Stabilizované odpady neuvedené pod položkou 19 03 04

19 03 06*

Solidifikované odpady označené jako nebezpečné
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19 03 07

Solidifikované odpady neuvedené pod položkou 19 03 06

19 03 08*

Částečně stabilizovaná rtuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikované odpady

19 04 02*

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 04 04

Vodné kapalné odpady z ochlazování vitrifikovaných odpadů

19 05

Odpady z aerobního zpracování tuhých odpadů

19 05 01

Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění městských odpadních vod

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda obsahující pouze jedlý olej a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09

19 08 11*

Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11

19 08 13*

Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod

19 08 14

Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely
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19 09 01

Tuhé odpady z primárních česlí a filtrů

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadů obsahujících kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Odletky – lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Odletky – lehká frakce a prach neuvedené pod položkou 19 10 03

19 10 05*

Ostatní frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace oleje

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Vodné kapalné odpady

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

19 11 07*

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z mechanického zpracování odpadů (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčené

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelné odpady (palivo vyrobené z odpadů)
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19 12 11*

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů obsahujícího nebezpečné
látky

19 12 12

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů neuvedené pod
položkou 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemních vod

19 13 01*

Tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemních vod neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 07*

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod neuvedený pod položkou 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A OD
PADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Alkálie

20 01 17*

Fotochemická činidla

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorderiváty uhlovodíků

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29
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20 01 31*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 32

Léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory zařazené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo pod položkou 16 06 03 a netří
děné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické
položkami 20 01 21 a 20 01 23 (1)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelné odpady

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsné komunální odpady

20 03 02

Odpady z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpady z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené“

zařízení

obsahující

nebezpečné

látky

neuvedené

pod

(1) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06
a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2003
ze dne 10. listopadu 2015,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice
Společenství o informační společnosti
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství
o informační společnosti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 808/2004 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik
o informační společnosti.

(2)

Prováděcí opatření jsou zapotřebí k určení údajů, které mají být poskytnuty za účelem tvorby statistik
v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“,
a ke stanovení lhůt pro jejich předání.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Údaje, které mají být předány za účelem tvorby evropských statistik o informační společnosti, jak stanoví čl. 3 odst. 2
a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004, jsou vymezeny v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ v příloze I
a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“ v příloze II tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

11.11.2015

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 294/33

PŘÍLOHA I

Modul 1: Podniky a informační společnost
A. Témata a jejich proměnné
1) Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2016, vybraná ze seznamu v příloze I nařízení (ES)
č. 808/2004 jsou:
a) systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích;
b) používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích;
c) elektronické obchodování;
d) elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska;
e) schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích;
f) překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí,
elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání;
g) přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli
(všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
2) Zjišťují se tyto proměnné týkající se podniků:
a) Systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích
i) za všechny podniky:
— používání počítačů;
ii) za podniky, jež používají počítače:
— (nepovinně) zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače pro
pracovní účely.
b) Používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích
i)

za podniky, jež používají počítače:
— přístup k internetu,
— vystavení nebo zasílání faktur;

ii) za podniky, jež mají přístup k internetu:
— zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače s přístupem
k internetu pro pracovní účely,
— internetové připojení: DSL nebo jakýkoli jiný typ pevného vysokorychlostního připojení,
— internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení prostřednictvím přenosného zařízení
používajícího mobilní telefonní sítě (3G nebo 4G),
— (nepovinně) internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení prostřednictvím přenosného
počítače používajícího mobilní telefonní sítě (3G nebo 4G),
— (nepovinně) internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení prostřednictvím jiného
přenosného zařízení, například telefonu smartphone, používajícího mobilní telefonní sítě
(3G nebo 4G),
— zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají přenosné zařízení
poskytované podnikem, jež umožňuje připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro
pracovní účely,
— poskytování přenosných zařízení, která umožňují mobilní připojení k internetu, zaměstnancům, pro
pracovní účely,
— jež mají internetové stránky,
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— používání sociálních sítí nejen za účelem umístění placené reklamy,
— používání podnikových blogů nebo mikroblogů nejen za účelem umístění placené reklamy,
— používání internetových stránek určených ke sdílení multimediálního obsahu nejen za účelem umístění
placené reklamy,
— používání nástrojů sdílení znalostí založených na principu wiki nejen za účelem umístění placené
reklamy;
iii) za podniky, jež pro připojení k internetu využívají DSL nebo jakýkoli jiný typ pevného vysokorychlostního
připojení:
— maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení
v Mbit/s v rozsahu: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];
iv) za podniky, jež mají internetové stránky, informace o nabídce funkce:
— popis zboží či služeb, ceníky,
— objednávání nebo rezervace on-line,
— možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží nebo služby,
— sledování nebo stav podaných objednávek,
— individualizace obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky/návštěvníky, kteří stránky
navštíví opakovaně,
— hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na profily podniku v sociálních médiích,
— (nepovinně) vývěska volných pracovních míst nebo formulář žádosti o zaměstnání on-line;
v) za podniky, jež poskytují zaměstnancům přenosná zařízení, která umožňují mobilní připojení k internetu,
pro pracovní účely:
— poskytování přenosných zařízení pro přístup k systému podnikové elektronické pošty,
— poskytování přenosných zařízení pro přístup k podnikovým dokumentům a pro jejich úpravu,
— poskytování přenosných zařízení pro používání specializovaných obchodních softwarových aplikací.
c) Elektronické obchodování
i)

za podniky, jež používají počítače:
— přijímání objednávek zboží či služeb provedených prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací
(internetový prodej), v předchozím kalendářním roce,
— přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI (prodej prostřednictvím EDI),
v předchozím kalendářním roce,
— (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo
zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;

ii) za podniky, jež přijaly objednávky zadané prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací,
v předchozím kalendářním roce:
— hodnota nebo procento z celkového obratu elektronického prodeje, které jsou výsledkem objednávek
provedených prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,
— procento elektronického prodeje (obratu) soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotře
bitelem B2C), jež je výsledkem objednávek provedených prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, v předchozím kalendářním roce,
— procento elektronického prodeje (obratu) jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a elektro
nického prodeje orgánům veřejné moci (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), jež je
výsledkem objednávek provedených prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací,
v předchozím kalendářním roce,
— (nepovinně) používání platebních systémů on-line pro prodej prostřednictvím internetových stránek
nebo aplikací, tj. platba je součástí procesu objednávky,
— (nepovinně) používání platebních systémů off-line pro prodej prostřednictvím internetových stránek
nebo aplikací, tj. platba není součástí procesu objednávky;
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iii) za podniky, jež přijaly objednávky výrobků nebo služeb prostřednictvím zpráv typu EDI:
— hodnota nebo procento z celkového obratu elektronického prodeje, které jsou výsledkem objednávek
provedených prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;
iv) za podniky, jež zadávaly objednávky prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI,
jsou nepovinné tyto informace:
— zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací,
v předchozím kalendářním roce,
— zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce,
— zadávání objednávek zboží či služeb v hodnotě alespoň 1 % celkové hodnoty nákupu prostřednictvím
internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce.
d) Elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska
i)

za podniky, jež používají počítače:
— (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití vlastních dat podniku z inteligentních
zařízení nebo senzorů jako zdroje dat, v průběhu předchozího kalendářního roku,
— (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití geolokačních dat jako zdroje dat,
v průběhu předchozího kalendářního roku,
— (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití dat získaných ze sociálních médií jako
zdroje dat, v průběhu předchozího kalendářního roku,
— (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití jiných zdrojů dat, která nejsou popsána
v tomto bodě, v průběhu předchozího kalendářního roku;

ii) za podniky, jež analyzují data velkého objemu (Big Data):
— (nepovinně) využití vlastních zaměstnanců podniku pro analýzu dat velkého objemu (Big Data),
— (nepovinně) využití externích poskytovatelů služeb pro analýzu dat velkého objemu (Big Data);
iii) za podniky, jež používají počítače:
— vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě jiným podnikům,
v průběhu předchozího kalendářního roku,
— vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě orgánům veřejné moci,
v průběhu předchozího kalendářního roku,
— vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě soukromým spotře
bitelům, v průběhu předchozího kalendářního roku,
— procento všech faktur přijatých jako elektronické faktury ve standardní podobě vhodné pro
automatické zpracování (eInvoices), v průběhu předchozího kalendářního roku,
— procento všech faktur přijatých jako faktury v papírové podobě nebo v elektronické podobě nevhodné
pro automatické zpracování, v průběhu předchozího kalendářního roku;
iv) za podniky, jež vydávaly/zasílaly faktury jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu
předchozího kalendářního roku:
— procento všech faktur vydaných/zaslaných jako elektronické faktury ve standardní podobě vhodné pro
automatické zpracování (eInvoices) jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu
předchozího kalendářního roku,
— procento všech faktur vydaných/zaslaných jako faktury v elektronické podobě nevhodné pro
automatické zpracování jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího
kalendářního roku,
— procento všech faktur vydaných/zaslaných pouze jako faktury v papírové podobě jiným podnikům
nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku.
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e) Schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích
i) za podniky, jež používají počítače:
— zaměstnání odborníků na informační a komunikační technologie,
— poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními
technologiemi pro odborníky na tyto technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku,
— poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními
technologiemi pro jiné zaměstnance, v průběhu předchozího kalendářního roku,
— nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v průběhu
předchozího kalendářního roku,
— výkon níže uvedených funkcí informačních a komunikačních technologií v průběhu předchozího
kalendářního roku, rozdělených podle kategorií „Především vlastními zaměstnanci podniku, včetně
zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku“, „Především externími poskyto
vateli“, nebo „Nehodí se“:
— údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií (serverů, počítačů, tiskáren, sítí),
— podpora kancelářského softwaru,
— vývoj softwaru/systémů pro řízení podniku,
— podpora softwaru/systémů pro řízení podniku,
— vývoj internetových aplikací,
— podpora internetových aplikací,
— bezpečnost a ochrana údajů;
ii) za podniky, jež používají počítače a provedly nábor nebo se pokusily o nábor odborníků na informační
a komunikační technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku:
— volná pracovní místa pro odborníky na informační a komunikační technologie, jež bylo těžké obsadit.
f) Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektro
nických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání
i) za podniky, jež používají počítače:
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem nevhodnosti zboží či služeb pro internetový prodej,
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem problémů spojených s logistikou,
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem problémů spojených s platbami,
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem problémů spojených s bezpečností informačních a komunikačních
technologií či ochranou údajů,
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem problémů spojených s právním rámcem,
— (nepovinně) překážky omezující nebo znemožňující prodej prostřednictvím internetových stránek nebo
aplikací, které jsou důsledkem příliš vysokých investičních nákladů ve srovnání s očekávanými přínosy.
g) Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli
a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání
i)

za podniky, jež mají přístup k internetu:
— poskytování vzdáleného přístupu k systému podnikové elektronické pošty, dokumentům nebo
aplikacím,
— platba za reklamu na internetu,
— používání služeb cloud computingu, s výjimkou bezplatných služeb;
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ii) za podniky, jež platí za reklamu na internetu a využívají některou z těchto metod cílené reklamy:
— metoda reklamy založená na obsahu nebo klíčových slovech internetových stránek, jež uživatelé
vyhledávají,
— metoda reklamy založená na sledování minulých aktivit nebo profilu uživatelů internetu,
— metoda reklamy založená na geolokaci uživatelů internetu,
— jakákoli jiná metoda cílené reklamy, která není popsána výše;
iii) za podniky, jež mají přístup k internetu a zakupují služby cloud computingu:
— používání elektronické pošty v podobě služby cloud computingu,
— používání kancelářského softwaru v podobě služby cloud computingu,
— provozování databáze (databází) podniku v podobě služby cloud computingu,
— ukládání souborů v podobě služby cloud computingu,
— používání finančních a účetních softwarových aplikací v podobě služby cloud computingu,
— používání řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM) v podobě služby
cloud computingu,
— používání výpočetní kapacity pro provozování vlastního softwaru podniku v podobě služby cloud
computingu,
— používání služeb cloud computingu poskytovaných na sdílených serverech, které provozují poskyto
vatelé služeb,
— používání služeb cloud computingu poskytovaných na sdílených serverech, které provozují poskyto
vatelé služeb a jsou určeny výhradně příslušnému podniku.
3) Doplňující proměnné týkající se všech podniků, které se zjišťují nebo získávají z alternativních zdrojů:
— hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce,
— průměrný počet zaměstnaných osob v předchozím kalendářním roce,
— celková hodnota obratu bez DPH v předchozím kalendářním roce.
B. Rozsah pokrytí
Proměnné stanovené v části A bodech 2 a 3 se zjišťují za tyto kategorie podniků:
1) Ekonomická činnost: podniky zařazené do těchto kategorií NACE Rev. 2:
Kategorie NACE

Popis

Sekce C

„Zpracovatelský průmysl“

Sekce D, E

„Dodávání elektřiny, plynu a páry, zásobování vodou, činnosti související s od
padními vodami a odpady“

Sekce F

„Stavebnictví“

Sekce G

„Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“

Sekce H

„Doprava a skladování“

Sekce I

„Ubytování, stravování a pohostinství“

Sekce J

„Informační a komunikační činnosti“

L 294/38

CS

Úřední věstník Evropské unie

Kategorie NACE

11.11.2015
Popis

Sekce L

„Činnosti v oblasti nemovitostí“

Oddíly 69–74

„Odborné, vědecké a technické činnosti“

Sekce N

„Administrativní a podpůrné činnosti“

Skupina 95.1

„Opravy počítačů a komunikačních zařízení“.

2) Velikost podniku: podniky s 10 nebo více zaměstnanci. Podniky s méně než 10 zaměstnanci se zahrnují
nepovinně.
3) Zeměpisný rozsah: podniky kdekoli na území členského státu.
C. Referenční období
Referenčním obdobím pro proměnné, které se vztahují k předchozímu kalendářnímu roku, je rok 2015. Pro ostatní
proměnné je referenčním obdobím rok 2016.
D. Rozdělení údajů
U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 se poskytnou tyto doplňující proměnné:
1) Rozdělení podle ekonomické činnosti: podle těchto souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2:
Agregace NACE Rev. 2
pro případný výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů

10–18
19–23
24–25
26–33
35–39
41–43
45–47
47
49–53
55
58–63
68
69–74
77–82
26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1
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Agregace NACE Rev. 2
pro případný výpočet evropských souhrnných ukazatelů

10–12
13–15
16–18
26
27–28
29–30
31–33
45
46
55–56
58–60
61
62–63
77–78 + 80–82
79
95.1

2) Rozdělení podle kategorií velikosti: údaje se rozdělí do těchto kategorií velikosti podle počtu zaměstnanců:
Kategorie velikosti

10 zaměstnanců a více
10 až 49 zaměstnanců
50 až 249 zaměstnanců
250 zaměstnanců a více

Pokud jsou takové podniky zahrnuty, údaje se poskytnou rozděleny v souladu s touto tabulkou:
Kategorie velikosti

Méně než 10 zaměstnanců (nepovinně)
Méně než 5 zaměstnanců (nepovinně)
5 až 9 zaměstnanců (nepovinně)
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E. Periodicita
Údaje požadované podle této přílohy se poskytnou jednou za rok 2016.
F. Lhůty
1) Agregované údaje, v případě potřeby označené jako důvěrné nebo nespolehlivé, uvedené v článku 6 a bodě 6
přílohy I nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu před 5. říjnem 2016. Do tohoto dne musí být datový
soubor dokončen, validován a schválen.
2) Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu před 31. květnem 2016.
3) Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se předá Eurostatu do 5. listopadu 2016.
4) Údaje a metadata se Eurostatu poskytnou v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřed
nictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura
pro metadata stanovená Eurostatem.
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PŘÍLOHA II

Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informační společnost
A. Témata a jejich proměnné
1) Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2016, vybraná ze seznamu v příloze II nařízení (ES)
č. 808/2004 jsou:
a) přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich
používání;
b) používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi;
c) bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií;
d) dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií;
e) překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu;
f) používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou
správou (elektronická veřejná správa, e-government);
g) přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli
(všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
2) Zjišťují se tyto proměnné:
a) Přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich
používání
i) za všechny domácnosti:
— přístup k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení);
ii) za domácnosti s přístupem k internetu:
— internetové připojení: pevné vysokorychlostní připojení, např. DSL, ADSL, VDSL, kabel, optický kabel,
satelit, veřejné WiFi,
— internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě,
alespoň 3G, např. UMTS, s využitím SIM karty nebo USB klíče, mobilního telefonu nebo telefonu
smartphone jako modemu),
— (nepovinně) internetové připojení: vytáčené připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN,
— (nepovinně) internetové připojení: mobilní nízkorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní
sítě, méně než 3G, např. 2G+/GPRS, s využitím SIM karty nebo USB klíče, mobilního telefonu nebo
telefonu smartphone jako modemu).
b) Používání internetu k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi
i)

za všechny jednotlivce:
— poslední použití internetu (během posledních tří měsíců; před třemi měsíci až jedním rokem; před více
než jedním rokem; jednotlivec nikdy nepoužil Internet);

ii) za jednotlivce, kteří používali Internet:
— poslední použití internetu k obchodním činnostem k soukromým účelům (během posledních tří
měsíců; před třemi měsíci až jedním rokem; před více než jedním rokem; jednotlivec nikdy nepoužil
Internet k nákupu nebo objednávce);
iii) za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili Internet:
— průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců (každý den nebo téměř každý
den; alespoň jednou týdně (ale ne každý den); méně než jednou týdně),
— používání stolního počítače pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
— používání laptopu nebo netbooku pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
— používání tabletu pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
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— používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone pro přístup k internetu během posledních tří
měsíců,
— používání jiných mobilních zařízení (např. multimediálních přehrávačů, herních konzolí, čteček
elektronických knih, chytrých hodinek (smart watch)) pro přístup k internetu během posledních tří
měsíců,
— používání inteligentních televizorů (smart TV, přímo připojené k internetu, např. prostřednictvím WiFi,
a nikoli prostřednictvím samostatného zařízení, které televizor využívá jako vetší obrazovku) pro
přístup k internetu během posledních tří měsíců,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání a přijímání
elektronické pošty,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování přes Internet,
videotelefonování (prostřednictvím webové kamery) přes Internet (s využitím aplikací),
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích
(vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu zpravodajství online, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací o zboží
nebo službách,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hraní nebo stahování her,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech hudby (např.
webových rádií, streamované hudby),
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování televizních
pořadů streamovaných přes Internet (živé vysílání nebo již odvysílané pořady), poskytovaných
televizními stanicemi,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa na
vyžádání od poskytovatelů komerčních služeb,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa prostřed
nictvím služeb pro sdílení souborů,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vkládání vlastní tvorby
(např. textů, fotografií, videosouborů, hudebních souborů, softwaru) na jakékoli internetové stránky za
účelem sdílení,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vytváření internetových
stránek nebo blogů,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací
o zdraví,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sjednání schůzky
u praktického lékaře prostřednictvím internetových stránek (např. internetové stránky nemocnice nebo
zdravotního střediska),
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro využívání služeb
v souvislosti s cestováním nebo s ubytováním souvisejícím s cestováním,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží nebo služeb
(např. prostřednictvím aukcí on-line),
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví,
— používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro využití platebních účtů
k úhradě zboží nebo služeb nakoupených přes Internet,
— používání úložiště dat (storage space) na internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům
pro ukládání dokumentů, obrázků, hudebních souborů, videosouborů nebo jiných souborů (např.
Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),
— používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací,
profesní nebo soukromé účely formou účasti na kurzu on-line,
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— používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací,
profesní nebo soukromé účely formou používání materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line
(např. audiovizuální materiály, výukový software on-line, elektronické učebnice),
— používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací,
profesní nebo soukromé účely: komunikace s vyučujícími nebo studenty s využitím výukových interne
tových stránek/portálů,
— (nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k jiným činnostem než činnostem
spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely;
iv) za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili inteligentní televizor (smart TV) pro přístup
k internetu:
— používání inteligentních televizorů pro sledování televizních pořadů streamovaných přes Internet (živé
vysílání nebo již odvysílané pořady) během posledních tří měsíců,
— používání inteligentních televizorů pro sledování videa (na vyžádání nebo od poskytovatelů služeb pro
sdílení souborů) během posledních tří měsíců,
— používání inteligentních televizorů pro surfování na internetu pomocí prohlížeče během posledních tří
měsíců,
— používání inteligentních televizorů pro využití jiných aplikací (např. Skype, Facebook, hry, nakupování
on-line) během posledních tří měsíců;
v) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet k soukromým účelům:
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců za účelem nákupu nebo prodeje akcií,
dluhopisů, fondů nebo jiných investičních služeb,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců za účelem nákupu nebo obnovy pojištění,
včetně pojištění, které se poskytuje v rámci balíčku s dalšími službami (např. cestovní pojištění
poskytované společně s letenkou),
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců za účelem přijetí půjčky nebo úvěru od banky
nebo jiného poskytovatele finančních služeb;
vi) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet k obchodním činnostem
k soukromým účelům:
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání jídla nebo potravin,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání zboží pro domácnost,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání léků,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání oblečení nebo sportovních potřeb,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání počítačového hardwaru,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání elektronických zařízení (včetně
fotoaparátů),
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání telekomunikačních služeb (např.
televize, předplaceného vysokorychlostního připojení, předplaceného připojení pomocí pevné linky
nebo mobilního telefonu, doplnění kreditu pro předplacené telefonní karty),
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání ubytování na dovolené (např.
hotelů),
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání dalších služeb spojených
s cestováním (např. jízdenek/letenek, pronájmu auta),
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání vstupenek na různé akce,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání filmů nebo hudby,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání knih, časopisů nebo novin (včetně
elektronických knih),

L 294/44

CS

Úřední věstník Evropské unie

11.11.2015

— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání materiálů pro elektronické učení,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání softwaru videoher, jiného
počítačového softwaru a aktualizací,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k objednání jiného zboží nebo služeb,
— zboží či služby zakoupené nebo objednané během posledních dvanácti měsíců u tuzemských prodejců,
— zboží či služby zakoupené nebo objednané během posledních dvanácti měsíců u prodejců z jiných
zemí EU,
— zboží či služby zakoupené nebo objednané během posledních dvanácti měsíců u prodejců z ostatních
zemí světa,
— zboží či služby zakoupené nebo objednané během posledních dvanácti měsíců v případě, že země
původu prodejce je neznámá,
— počet objednávek přes Internet nebo množství zboží či služeb zakoupených přes Internet
během posledních tří měsíců (počet objednávek/nákupů nebo podle jednotlivých kategorií:
1–2 objednávky/nákupy; mezi > 2 a 5 objednávkami/nákupy; mezi > 5 a 10 objednávkami/nákupy;
> 10 objednávek/nákupů),
— celková hodnota zboží či služeb (kromě akcií či jiných finančních služeb) zakoupených přes Internet
během posledních tří měsíců (v eurech nebo podle jednotlivých kategorií: méně než 50 EUR; 50 EUR
až méně než 100 EUR; 100 EUR až méně než 500 EUR; 500 EUR až méně než 1 000 EUR;
1 000 EUR nebo více; nezjištěno),
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě technické závady na
internetové stránce při objednávání či placení,
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě obtíží při vyhledávání
informací o zárukách a dalších zákonných právech,
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě zboží/služeb dodaných
později, než bylo uvedeno,
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě vyšších celkových
nákladů, než bylo uvedeno (např. vyšší dodací náklady, neočekávaný poplatek za transakci),
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě dodání jiného nebo
poškozeného zboží,
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě problémů s podvodným
jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží/služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty),
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem v podobě obtížného vyřizování
stížností a zjednávání nápravy nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď,
— (nepovinně) problémy při použití internetu k obchodním činnostem, protože zahraniční prodejce
zboží/služby neprodává v zemi zájemce,
— (nepovinně) jiné problémy při použití internetu k obchodním činnostem,
— (nepovinně) žádné problémy při použití internetu k obchodním činnostem,
— frekvence používání informací získaných z více internetových stránek maloobchodních prodejců,
výrobců nebo poskytovatelů služeb před nákupem během posledních dvanácti měsíců: vždy nebo
téměř vždy, někdy, zřídka nebo nikdy,
— frekvence používání informací získaných z internetových stránek nebo aplikací pro porovnání cen
nebo produktů před nákupem během posledních dvanácti měsíců: vždy nebo téměř vždy, někdy,
zřídka nebo nikdy,
— frekvence používání informací o hodnocení ze strany zákazníků na internetových stránkách nebo
blozích před nákupem během posledních dvanácti měsíců: vždy nebo téměř vždy, někdy, zřídka nebo
nikdy,
— zboží či služby nakoupené nebo objednané během posledních dvanácti měsíců okamžitým
kliknutím/nákupem prostřednictvím reklamy umístěné na internetových stránkách nebo aplikacích
sociálních médií.
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c) Bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií
i) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet:
— osobní informace poskytnuté přes Internet během posledních dvanácti měsíců týkající se osobních údajů
(např. jméno, datum narození, číslo průkazu totožnosti),
— osobní informace poskytnuté přes Internet během posledních dvanácti měsíců týkající se kontaktních
údajů (např. adresa bydliště, telefonní číslo, elektronická adresa),
— osobní informace poskytnuté přes Internet během posledních dvanácti měsíců týkající se platebních
údajů (např. číslo kreditní nebo debetní karty, číslo bankovního účtu),
— jiné osobní informace poskytnuté přes Internet během posledních dvanácti měsíců (např. fotografie,
informace o současné zeměpisné poloze, informace týkající se zdravotního stavu, zaměstnání, příjmů),
— žádné osobní informace poskytnuté přes Internet během posledních dvanácti měsíců,
— seznámení se s prohlášením o ochraně osobních údajů před poskytnutím osobních informací během
posledních dvanácti měsíců,
— omezený přístup k údajům o zeměpisné poloze během posledních dvanácti měsíců,
— omezený přístup k profilu nebo obsahu na sociálních sítích během posledních dvanácti měsíců,
— odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů pro reklamní účely během posledních dvanácti měsíců,
— ověření, že internetové stránky, pro něž měly být osobní údaje poskytnuty, byly zabezpečené (např.
internetové stránky https, logo nebo certifikát bezpečnosti), během posledních dvanácti měsíců,
— žádost adresovaná internetovým stránkám nebo vyhledávačům o přístup k údajům, které mají o respon
dentovi, za účelem jejich aktualizace nebo odstranění, během posledních dvanácti měsíců,
— informovanost o tom, že pomocí souborů cookies lze sledovat pohyb osob na internetu, vytvořit profil
každého uživatele a zasílat uživatelům cílenou reklamu,
— (nepovinně) obavy, že činnosti on-line jsou zaznamenávány pro účely na míru přizpůsobené reklamy
(velké obavy, určité obavy nebo žádné obavy),
— nastavení zabezpečení prohlížeče již bylo v minulosti změněno, aby se zabránilo nebo omezilo ukládání
množství souborů cookies na vlastním počítači,
— používání softwaru na ochranu před sledováním (anti-tracking software).
d) Dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií
i) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet:
— znalosti – přenos souborů mezi počítačem a jinými zařízeními,
— znalosti – instalace softwaru nebo aplikací,
— znalosti – změna nastavení jakéhokoli softwaru, včetně operačních systémů nebo programů pro
počítačovou bezpečnost,
— znalosti – kopírování nebo přesunování souborů či složek,
— znalosti – používání softwaru pro zpracování textu,
— znalosti – tvorba prezentací nebo dokumentů, které obsahují text, obrázky, tabulky nebo grafy,
— znalosti – používání tabulkových procesorů,
— znalosti – editace fotografií, videosouborů nebo audiosouborů,
— znalosti – používání kódů určitého programovacího jazyka;

L 294/46

CS

Úřední věstník Evropské unie

11.11.2015

ii) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet:
— znalosti – používání pokročilých funkcí tabulkových procesorů pro uspořádání a analýzu údajů, např.
třídění, filtrování, používání vzorců, vytváření grafů.
e) Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu
i) za domácnosti bez přístupu k internetu doma s uvedením důvodu, proč nemají přístup k internetu doma:
— mají přístup k internetu jinde,
— nepotřebují Internet (např. z toho důvodu, že není užitečný nebo zajímavý),
— náklady na vybavení jsou příliš vysoké,
— příliš vysoké poplatky za připojení (telefon, smlouvy o poskytování služeb DSL),
— nedostatek dovedností,
— obavy o soukromí nebo bezpečnost,
— vysokorychlostní Internet není v dané oblasti k dispozici,
— jiný důvod či jiné důvody.
f) Používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb
s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government)
i)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili Internet:
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro získání informací
z internetových stránek orgánů veřejné moci nebo internetových stránek veřejných služeb,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro stahování úředních
formulářů z internetových stránek orgánů veřejné moci nebo internetových stránek veřejných služeb,
— používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro předložení
vyplněných internetových formulářů orgánům veřejné moci nebo institucím veřejných služeb;

ii) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné
formuláře na internetových stránkách orgánů veřejné moci a kteří tak neučinili z tohoto důvodu:
— předložení úředních formulářů nebylo zapotřebí;
iii) za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné
formuláře na internetových stránkách orgánů veřejné moci a kteří, přestože předložení úředních formulářů
bylo nezbytné, tak neučinili z tohoto důvodu:
— taková služba internetové stránky nebyla k dispozici,
— nedostatek znalostí či vědomostí (jednotlivec např. nevěděl, jak internetovou stránku použít nebo bylo
její použití příliš složité),
— obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů,
— (nepovinně) absence elektronického podpisu nebo problémy s ním či absence elektronického průkazu
totožnosti/elektronického certifikátu nebo problémy s nimi (vyžaduje se pro ověření totožnosti nebo
pro využití služby),
— jiná osoba tak učinila jménem respondenta (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen
rodiny),
— jiný důvod nebo jiné důvody pro nepředložení žádných vyplněných formulářů na internetových
stránkách orgánů veřejné moci.
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g) Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli
a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání
i) za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili Internet:
— používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone pro přístup k internetu mimo domov nebo
pracoviště během posledních tří měsíců,
— používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone prostřednictvím mobilní telefonní sítě pro
přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
— používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone prostřednictvím bezdrátové sítě (např. WiFi)
pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
— používání přenosného počítače (např. laptopu nebo tabletu) pro přístup k internetu mimo domov nebo
pracoviště během posledních tří měsíců,
— používání přenosného počítače (např. laptopu nebo tabletu) pro přístup k internetu mimo domov nebo
pracoviště prostřednictvím mobilní telefonní sítě s použitím USB klíče, SIM karty nebo mobilního
telefonu či telefonu smartphone jako modemu během posledních tří měsíců,
— používání přenosného počítače (např. laptopu nebo tabletu) prostřednictvím bezdrátové sítě (např. WiFi)
pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
— používání jiných mobilních zařízení (např. multimediálních přehrávačů, herních konzolí, čteček elektro
nických knih nebo chytrých hodinek (smart watch)) pro přístup k internetu mimo domov nebo
pracoviště během posledních tří měsíců,
— nepoužívání mobilního zařízení pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během
posledních tří měsíců.
B. Rozsah pokrytí
1) Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, jsou
domácnosti alespoň s jedním členem ve věku 16 až 74 let.
2) Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, jsou
jednotlivci ve věku 16 až 74 let.
3) Zeměpisný rozsah zahrnuje domácnosti nebo jednotlivce nebo obojí, žijící kdekoliv na území dotčeného
členského státu.
C. Referenční období
Hlavním referenčním obdobím pro zjišťování statistických údajů je první čtvrtletí roku 2016.
D. Doplňující sociálně-ekonomické proměnné
1) U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, se zjišťují tyto
doplňující proměnné:
a) region bydliště podle klasifikace regionů NUTS1;
b) (nepovinně) region bydliště podle klasifikace NUTS2;
c) zeměpisná poloha, tedy zda se bydliště nachází v méně rozvinutých regionech, v přechodových regionech
nebo v rozvinutějších regionech;
d) stupeň urbanizace, tedy zda se bydliště nachází v hustě obydlených oblastech, ve středně obydlených oblastech
nebo v řídce obydlených oblastech;
e) typ domácnosti s uvedením počtu členů domácnosti, (nepovinně) počtu osob ve věku od 16 do 24 let,
(nepovinně) počtu studentů ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počtu osob ve věku od 25 do 64 let,
(nepovinně) počtu osob ve věku 65 let a více a samostatně se zjišťuje počet dětí mladších 16 let, (nepovinně)
počet dětí ve věku od 14 do 15 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 5 do 13 let, (nepovinně) počet dětí ve
věku 4 let nebo mladších);
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f) (nepovinně) čistý měsíční příjem domácnosti, který se zjišťuje jako hodnota nebo příjmová pásma odpovídající
příjmovým kvartilům;
g) (nepovinně) celkový čistý měsíční ekvivalizovaný příjem domácnosti v kvintilech.
2) U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, se zjišťují tyto
doplňující proměnné:
a) pohlaví;
b) země narození, s uvedením, zda se jedná o osobu narozenou v tuzemsku nebo v zahraničí, přičemž se rovněž
uvede, zda se jedná o osobu narozenou v jiném členském státě EU nebo ve státě, který není členským státem
EU;
c) státní příslušnost, s uvedením, zda se jedná o státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky, a upřesní se, zda
osoba má státní příslušnost jiného členského státu EU nebo státní příslušnost státu, který není členským
státem EU;
d) věk, v celých letech; (nepovinně) mladší než 16 nebo starší než 74 let nebo obojí;
e) (nepovinně) faktický rodinný stav, tedy zda se jedná o osobu žijící v partnerském svazku, či nikoli;
f) úroveň dosaženého vzdělání (nejvyšší úspěšně ukončené vzdělání) podle Mezinárodní standardní klasifikace
vzdělání (ISCED 2011): nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCED 0, 1 nebo 2) nebo vyšší sekundární nebo
postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 3 nebo 4) nebo nižší než primární vzdělání (ISCED 0) nebo
primární vzdělání (ISCED 1) nebo nižší sekundární vzdělání (ISCED 2) nebo vyšší sekundární vzdělání
(ISCED 3) nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 4) nebo první stupeň terciárního vzdělání
(ISCED 5) nebo titul bakalář nebo jeho ekvivalent (ISCED 6) nebo titul magistr nebo jeho ekvivalent (ISCED 7)
nebo titul doktor nebo jeho ekvivalent (ISCED 8);
g) situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba zaměstnanec nebo OSVČ, včetně pomáhajících
rodinných příslušníků (nepovinně: zaměstnanec nebo OSVČ s plným pracovním úvazkem, zaměstnanec nebo
OSVČ s částečným pracovním úvazkem, zaměstnanec s trvalým zaměstnáním nebo zaměstnáním na dobu
neurčitou, zaměstnanec s dočasným zaměstnáním nebo smlouvou na dobu určitou, OSVČ, včetně
pomáhajících rodinných příslušníků);
h) (nepovinně) ekonomické odvětví zaměstnání:
Sekce NACE Rev. 2

Popis

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

B, C, D a E

Zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání a jiná průmyslová odvětví

F

Stavebnictví

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství

J

Informační a komunikační činnosti

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

MaN

Podnikatelské služby

O, P a Q

Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče

R, S, T a U

Ostatní služby
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i) situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba nezaměstnaná nebo student/studentka
nezapojený/nezapojená do pracovního procesu nebo jiná osoba nezapojená do pracovního procesu
(nepovinně: osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo ukončila samostatnou výdělečnou činnost, je
trvale zdravotně postižená, v povinné základní vojenské nebo civilní službě, v domácnosti nebo neaktivní
z jakéhokoli jiného důvodu;
j) povolání podle Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO-08), s uvedením, zda osoba je manuální
pracovník, jiný pracovník, pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií, pracovník
v jiné oblasti, než je oblast informačních a komunikačních technologií a nepovinně všechna zaměstnání
podle ISCO-08 na úrovni dvou míst číselného kódu.
E. Periodicita
Údaje se poskytnou jednou za rok 2016.
F. Lhůty
1) Individuální záznamy údajů neumožňující přímou identifikaci dotčených statistických jednotek, uvedené
v článku 6 a v bodě 6 přílohy II nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu před 5. říjnem 2016. Do tohoto
dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.
2) Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu před 31. květnem 2016.
3) Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se předá Eurostatu do 5. listopadu 2016.
4) Údaje a metadata se Eurostatu poskytnou v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřed
nictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura
pro metadata stanovená Eurostatem.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2004
ze dne 10. listopadu 2015
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na
čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných
obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí,
pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU)
č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost
dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

TR

105,6

ZZ

105,6

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0806 10 10

0808 10 80

1
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(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktuali
zaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2005
ze dne 10. listopadu 2015
o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 22. července 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/393/SZBP (1) o jmenování pana Franze-Michaela
SKJOLDA MELLBINA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro Afghánistán. Mandát
zvláštního zástupce EU má skončit dne 31. října 2015.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období 16 měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v
dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zvláštní zástupce Evropské unie
Mandát pana Franze-Michaela SKJOLDA MELLBINA jako zvláštního zástupce EU pro Afghánistán se prodlužuje
do 28. února 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení
mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2
Politické cíle
Zvláštní zástupce EU zastupuje Unii a podporuje cíle politiky Unie v Afghánistánu v úzké koordinaci se zástupci
členských států v Afghánistánu. Zvláštní zástupce EU zejména:
a) přispívá k provádění společného prohlášení EU-Afghánistán, strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 a
případně i dohody mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje;
b) podporuje politický dialog mezi Unií a Afghánistánem;
c) podporuje klíčovou úlohu Organizace spojených národů (OSN) v Afghánistánu se zvláštním důrazem na přispění k
lépe koordinované mezinárodní pomoci, čímž prosazuje provádění komuniké bonnské, chicagské, tokijské a
londýnské konference, jakož i příslušných rezolucí OSN.
(1) Rozhodnutí Rady 2013/393/SZBP ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2013/382/SZBP o prodloužení mandátu
zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 47).
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Článek 3
Mandát
K naplňování mandátu zvláštní zástupce EU v úzké spolupráci se zástupci členských států v Afghánistánu:
a) propaguje názory Unie na politický proces a události v Afghánistánu;
b) udržuje úzké kontakty s příslušnými afghánskými institucemi, zejména s vládou a parlamentem, jakož i s místními
orgány, a podporuje jejich rozvoj. Měl by být také udržován kontakt s jinými afghánskými politickými skupinami a
jinými důležitými aktéry v Afghánistánu, zejména s významnými aktéry z občanské společnosti;
c) udržuje úzké kontakty s příslušnými mezinárodními a regionálními zúčastněnými subjekty v Afghánistánu, zejména
se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN, vyšším civilním představitelem Severoatlantické aliance (NATO)
a jinými klíčovými partnery a organizacemi;
d) poskytuje poradenství ohledně pokroku dosaženého při plnění cílů společného prohlášení EU-Afghánistán, strategie
EU v Afghánistánu na období let 2014–2016, dohody o spolupráci mezi EU a Afghánistánem v oblasti partnerství a
rozvoje a komuniké bonnské, chicagské, tokijské a londýnské konference, a to zejména v těchto oblastech:
i)

budování civilních kapacit, zejména na nižší než celostátní úrovni,

ii)

řádná správa věcí veřejných a zřízení institucí právního státu, zejména nezávislého soudnictví,

iii) reformy volebního systému,
iv)

reformy bezpečnostního sektoru, včetně posílení justičních institucí a právního státu, národního vojska
a policejního sboru, a zejména rozvoj civilní policie,

v)

podpora růstu, zejména prostřednictvím rozvoje zemědělství a venkova,

vi)

dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu v oblasti lidských práv, zejména dodržování práv osob
náležejících k menšinám a práv žen a dětí,

vii) dodržování demokratických zásad a právního státu,
viii) podpora zapojení žen do veřejné správy, občanské společnosti a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti
OSN č. 1325 (2000) do mírového procesu,
ix) dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu, včetně spolupráce při mezinárodním úsilí v boji proti
terorismu, nedovolenému obchodu s drogami, obchodu s lidmi a šíření zbraní hromadného ničení a souvise
jících materiálů,
x)

usnadňování humanitární pomoci a klidného návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a

xi) zlepšení účinnosti přítomnosti a činnosti Unie v Afghánistánu a přispění k vypracování pravidelných zpráv o
provádění strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 požadovaných Radou;
e) aktivně se účastní místních koordinačních fór, jako je Společná rada pro koordinaci a monitorování, a zároveň plně
informuje nezúčastněné členské státy o rozhodnutích přijatých na těchto úrovních;
f) poskytuje poradenství o účasti a postojích Unie na mezinárodních konferencích týkajících se Afghánistánu a zejména
o příští mezinárodní ministerské konferenci o Afghánistánu, spolupořádané Unií v Bruselu, v úzké spolupráci
s afghánskými orgány a hlavními mezinárodními partnery;
g) plní aktivní úlohu při podpoře regionální spolupráce prostřednictvím příslušných iniciativ, včetně istanbulského
procesu a regionální ekonomické konference o Afghánistánu (RECCA);
h) přispívá k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU týkající se lidských práv, zejména ve
vztahu k ženám a dětem v oblastech zasažených konflikty, zvláště sledováním vývoje v tomto ohledu a reakcí na něj;
i) případně poskytuje podporu inkluzivnímu mírovému procesu pod afghánským vedením, usilujícímu o politické
urovnání v souladu se zásadami přijatými na bonnské konferenci.
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Článek 4
Provádění mandátu
1.

Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.
Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU
hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a
politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
3.
Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými
útvary.

Článek 5
Financování
1.
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období
od 1. listopadu 2015 do 28. února 2017 činí 7 625 000 EUR.
2.

Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.
Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU
odpovědný Komisi.

Článek 6
Sestavení a složení týmu
1.
V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce
EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu.
Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu průběžně a neprodleně informuje Radu a Komisi.
2.
Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto
vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být
rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí
být státními příslušníky některého členského státu.
3.
Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ a
vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7
Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
se podle potřeby dohodnou s hostitelskou zemí. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou
podporu.

Článek 8
Bezpečnost utajovaných informací EU
Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené
rozhodnutím Rady 2013/488/EU (1).
(1) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
(Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
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Článek 9
Přístup k informacím a logistická podpora
1.
Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým
důležitým informacím.
2.

Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie nebo členské státy.

Článek 10
Bezpečnost
V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V
Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své
působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo
podřízen, zejména tím, že:
a) na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a
procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti jeho působnosti a uvnitř této
oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán;
b) zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané
oblasti působnosti;
c) zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli
před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do dané oblasti působnosti náležitým bezpečnostním školením na
základě stupně rizika vyhodnoceného ESVČ pro danou oblast;
d) zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a
podává vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpeč
nostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11
Podávání zpráv
Zvláštní zástupce EU pravidelně podává zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní
zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřed
nictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36
Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12
Koordinace
1.
Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, provázanosti a účinnosti opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny
nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti
zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi Komise a s delegací Unie v Pákistánu. Zvláštní zástupce EU
pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.
2.
Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími misí členských států a vedoucími delegací Unie. Ti se snaží být
zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž poskytuje
poradenství vedoucímu policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) v otázkách místní politické
situace. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž
udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními aktéry působícími na místě.
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Článek 13
Pomoc ve vztahu k nárokům
Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a
závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Afghánistánu a poskytují za tímto účelem
administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.
Článek 14
Přezkum
Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu.
Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do konce června roku 2016 zprávu o pokroku a
do konce listopadu roku 2016 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
Článek 15
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 1. listopadu 2015.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Radu
předseda
P. GRAMEGNA
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ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2006
ze dne 10. listopadu 2015
o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 8. prosince 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/819/SZBP (1) o jmenování pana Alexandera RONDOSE
zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro oblast Afrického rohu. Mandát
zvláštního zástupce EU má skončit dne 31. října 2015.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období šestnácti měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit
v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zvláštní zástupce Evropské unie
Mandát pana Alexandera RONDOSE jako zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu se prodlužuje
do 28. února 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení
mandátu zvláštního zástupce EU.
Pro účely mandátu zvláštního zástupce EU zahrnuje oblast Afrického rohu Džibutskou republiku, Stát Eritrea, Etiopskou
federativní demokratickou republiku, Keňskou republiku, Somálskou federativní republiku, Súdánskou republiku, Jihosú
dánskou republiku a Ugandskou republiku. V otázkách s širšími regionálními důsledky zvláštní zástupce EU podle
potřeby spolupracuje se zeměmi a regionálními subjekty mimo oblast Afrického rohu.

Článek 2
Cíle politiky
1.
Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie ve vztahu k oblasti Afrického rohu, jak jsou stanoveny
ve strategickém rámci přijatém dne 14. listopadu 2011, regionálním akčním plánu pro oblast Afrického
rohu 2015–2020, přijatém dne 26. října 2015, a v příslušných závěrech Rady, totiž aktivně přispívat k regionálnímu
a mezinárodnímu úsilí o dosažení mírového soužití a trvalého míru, bezpečnosti a rozvoje v jednotlivých zemích
regionu i mezi nimi. Zvláštní zástupce EU rovněž přispívá ke zvyšování kvality, intenzity, dopadu a viditelnosti
mnohostranného zapojení Unie v oblasti Afrického rohu.
2.

Cíle politiky, k jejichž dosahování zvláštní zástupce EU přispívá, zahrnují mimo jiné:

a) trvalou stabilizaci oblasti Afrického rohu, zejména z hlediska regionálního rozměru;
(1) Rozhodnutí Rady 2011/819/SZBP ze dne 8. prosince 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
(Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 62).
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b) vyřešení konfliktů, konkrétně těch v Somálsku, Jižním Súdánu a Súdánu, a zamezení potenciálním konfliktům mezi
zeměmi v regionu nebo uvnitř jednotlivých zemí a včasné varování před nimi;
c) podporu politické, bezpečnostní a hospodářské regionální spolupráce;
d) lepší řízení smíšených migračních toků z oblasti Afrického rohu a v rámci této oblasti, které řeší základní příčiny
těchto toků.

Článek 3

Mandát

1.

K dosažení politických cílů Unie ve vztahu k oblasti Afrického rohu se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a) na základě strategického rámce a regionálního akčního plánu k němu spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami
v regionu, s vládami, regionálními orgány, mezinárodními a regionálními organizacemi, občanskou společností
a diasporami s cílem podpořit dosažení cílů Unie a přispět k lepšímu chápání úlohy Unie v regionu;
b) spolupracovat s čelnými aktéry mimo region, kteří mohou v oblasti Afrického rohu uplatnit svůj vliv, v zájmu řešení
otázek širší regionální stability, mimo jiné s ohledem na oblast Rudého moře a západní části Indického oceánu. Tyto
kontakty zahrnují dvoustrannou spolupráci se Spojenými státy americkými, zeměmi Zálivu, Egyptem, Tureckem
a Čínou, regionální kontakty s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) a vztahy s dalšími případnými
relevantními aktéry;
c) zastupovat Unii podle potřeby na příslušných mezinárodních fórech a zajišťovat viditelnost podpory Unie při řešení
krizí, řešení konfliktů a jejich předcházení;
d) podněcovat a podporovat efektivní politickou a bezpečnostní spolupráci a hospodářskou integraci v regionu prostřed
nictvím partnerství Unie s Africkou unií (AU) a regionálními organizacemi, zejména s Mezivládním úřadem pro
rozvoj (IGAD);
e) sledovat politický vývoj v regionu a přispívat k rozvoji politiky Unie vůči tomuto regionu, mimo jiné ve vztahu
k Somálsku, Súdánu, Jižnímu Súdánu a Eritreji a v souvislosti se sporem o etiopsko-eritrejskou hranici a prováděním
Alžírské dohody, se sporem o džibutsko-eritrejskou hranici, s iniciativou pro povodí Nilu a s dalšími otázkami
v regionu, které mají dopad na jeho bezpečnost, stabilitu a prosperitu;
f) zkoumat přeshraniční problémy, zejména v oblasti migrace, a na požádání vést s relevantními zúčastněnými stranami
dialog o otázkách migrace a obecněji přispívat k unijní migrační a uprchlické politice s ohledem na daný region
v souladu s politickými prioritami Unie s cílem posílit spolupráci, a to i na navracení a zpětném přijímání;
g) ve vztahu k Somálsku v úzké koordinaci s vedoucím delegace Unie v Somálsku a s příslušnými regionálními a meziná
rodními partnery, včetně zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Somálsko, AU a IGAD, nadále aktivně
přispívat k opatřením a iniciativám, které povedou k další stabilizaci Somálska a k ujednáním pro období po
transformaci, a to na základě procesu nové dohody z roku 2013 a pokroku při budování federativního státního
uspořádání, a v zájmu dosažení věrohodnosti a inkluzivnosti volebního procesu v Somálsku v roce 2016. Zvláštní
zástupce bude EU i nadále podporovat rozvoj bezpečnostního sektoru v Somálsku, mimo jiné prostřednictvím
unijních misí SBOP rozmístěných v regionu;
h) ve vztahu k Súdánu a v úzké spolupráci s vedoucími delegací EU v Chartúmu a při AU v Addis Abebě přispívat
k provázanosti a účinnosti politiky Unie vůči Súdánu a podporovat politická řešení probíhajících konfliktů v Dárfúru
a v oblasti Jižního Kordofánu a Modrého Nilu a problematiky národního usmíření prostřednictvím komplexního
politického procesu. V tomto ohledu bude zvláštní zástupce EU přispívat k soudržnému přístupu mezinárodního
společenství s AU, zejména s Prováděcím panelem AU na vysoké úrovni pro Súdán a Jižní Súdán (AUHIP), s OSN
a s dalšími předními regionálními a mezinárodními zúčastněnými stranami, mimo jiné s vědomím nutnosti
podporovat mírové soužití Súdánu a Jižního Súdánu, zejména prováděním dohod z Addis Abeby a vyřešením
zbývajících otázek týkajících se období po skončení platnosti souhrnné mírové dohody;
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i) pokud jde o Jižní Súdán, s ohledem na nedávno podepsanou dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu
pokračovat ve spolupráci na regionální úrovni, zejména s IGAD, EU, OSN, sousedními zeměmi Jižního Súdánu
a dalšími předními mezinárodními partnery, s cílem zajistit provádění uvedené dohody. V tomto ohledu bude
zvláštní zástupce EU úzce spolupracovat s vedoucími delegací EU v Jubě a při AU v Addis Abebě;
j) pozorně sledovat další přeshraniční výzvy s dopadem na oblast Afrického rohu, se zaměřením na radikalizaci
a terorismus, ale i na námořní bezpečnost a pirátství, organizovanou trestnou činnost, převaděčství a pašování
zbraní, produktů z přírodních zdrojů, drog a jiného zboží, a na veškeré politické a bezpečnostní důsledky humani
tárních krizí;
k) podporovat v celém regionu přístup humanitární pomoci;
l) přispívat k provádění rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP (1) a politiky Unie v oblasti lidských práv ve spolupráci se
zvláštním zástupcem EU pro lidská práva, včetně obecných zásad EU týkajících se lidských práv, zejména obecných
zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad EU týkajících se násilí páchaného na ženách
a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, a politiky Unie související s rezolucí Rady bezpečnosti OSN
č. 1325 (2000), mimo jiné sledováním vývoje situace v tomto ohledu, podáváním zpráv a vypracováváním
příslušných doporučení.
2.

Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné:

a) podle potřeby poskytuje poradenství při formulaci postojů Unie na mezinárodních fórech a v souvislosti s tím
podává zprávy za účelem aktivní podpory komplexního politického přístupu Unie k oblasti Afrického rohu;
b) udržuje přehled o veškeré činnosti Unie.

Článek 4
Provádění mandátu
1.

Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.
Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něj hlavním orgánem
pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci
jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
3.
Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými
útvary, s delegacemi Unie v regionu a s Komisí.

Článek 5
Financování
1.
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období
od 1. listopadu 2015 do 28. února 2017 činí 3 500 000 EUR.
2.

Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.
Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU
odpovědný Komisi.
(1) Rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje
2003/444/SZBP (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 56).
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Článek 6
Sestavení a složení týmu
1.
V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce
EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické a bezpečnostní otázky podle
požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu průběžně a neprodleně informuje Radu a Komisi.
2.
Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto
vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být
rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí
být státními příslušníky některého členského státu.
3.
Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ
a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.
4.
S cílem přispět k soudržnosti a souladu příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito
pracovníci zařazeni do příslušných oddělení ESVČ nebo delegací Unie.

Článek 7
Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou
nezbytnou podporu.

Článek 8
Bezpečnost utajovaných informací EU
Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené
rozhodnutím Rady 2013/488/EU (1).

Článek 9
Přístup k informacím a logistická podpora
1.
Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým
důležitým informacím.
2.

Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.

Článek 10
Bezpečnost
V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V
Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své
působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo
podřízen, zejména tím, že:
a) na základě pokynů ESVČ vypracuje zvláštní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální
bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti své působnosti a uvnitř této oblasti, jakož
i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní a evakuační plán;
(1) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
(Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
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b) zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace
v oblasti jeho působnosti;
c) zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli
před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti jeho působnosti náležitým bezpečnostním školením na
základě stupně rizika, který pro tuto oblast vyhodnotí ESVČ;
d) zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti,
a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpeč
nostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11
Podávání zpráv
1.
Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpeč
nostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné
zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční
věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.
2.
V koordinaci s delegacemi Unie v regionu podává zvláštní zástupce EU zprávy o tom, jakým způsobem lze nejlépe
provádět iniciativy Unie, jako je příspěvek Unie k reformám, a zahrnout politické aspekty příslušných rozvojových
projektů Unie.

Článek 12
Koordinace
1.
Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, provázanosti a účinnosti činností Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny
nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti
zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi delegací Unie a Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně
informuje mise členských států a delegace Unie v regionu.
2.
Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být
zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU v úzké koordinaci
s příslušnými delegacemi Unie poskytuje vedení v otázkách místní politické situace veliteli sil operace EUNAVFOR
Atalanta, veliteli mise EUTM Somalia a vedoucímu mise EUCAP Nestor. Zvláštní zástupce EU, velitelé operací EU
a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují.
3.
Zvláštní zástupce EU úzce spolupracuje s orgány zúčastněných zemí, OSN, AU, IGAD, dalšími vnitrostátními,
regionálními a mezinárodními zúčastněnými stranami a rovněž s občanskou společností v regionu.

Článek 13
Přezkum
Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu.
Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do konce června roku 2016 zprávu o pokroku
a do konce listopadu roku 2016 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
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Článek 14
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 1. listopadu 2015.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Radu
předseda
P. GRAMEGNA
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ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2007
ze dne 10. listopadu 2015
o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 33 a článek 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 19. ledna 2015 přijala Rada rozhodnutí SZBP 2015/77 (1), kterým jmenovala pana Larse-Gunnara
WIGEMARKA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) v Bosně a Hercegovině. Mandát
zvláštního zástupce EU končí dne 31. října 2015.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období 16 měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit
dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zvláštní zástupce Evropské unie
Mandát pana Larse-Gunnara WIGEMARKA jako zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině se prodlužuje
do 28. února 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení
mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2
Cíle politiky
Mandát zvláštního zástupce EU vychází z těchto cílů politiky Unie v Bosně a Hercegovině: trvalý pokrok procesu
stabilizace a přidružení s cílem vytvořit stabilní, životaschopnou, mírovou, mnohonárodnostní a jednotnou Bosnu a
Hercegovinu, která spolupracuje v míru se svými sousedy a nezvratně směřuje ke členství v Unii. EU bude rovněž nadále
podporovat provádění Všeobecné rámcové dohody o míru (dále jen „GFAP“) v Bosně a Hercegovině.

Článek 3
Mandát
K dosažení uvedených politických cílů se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:
a) nabízet poradenství Unie a napomáhat politickému procesu;
(1) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/77 ze dne 19. ledna 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
(Úř. věst. L 13, 20.1.2015, s. 7).

11.11.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/65

b) zajišťovat soulad a soudržnost činnosti Unie;
c) napomáhat pokroku, pokud jde o politické, hospodářské a evropské priority;
d) sledovat výkonné a legislativní orgány na všech úrovních veřejné správy v Bosně a Hercegovině a poskytovat jim
poradenství a udržovat kontakty s orgány a politickými stranami této země;
e) zajišťovat provádění úsilí Unie u všech činností v oblasti právního státu a reformy bezpečnostního sektoru,
podporovat celkovou koordinaci Unie a poskytovat místní politické vedení, pokud jde o úsilí Unie v oblasti boje
proti organizované trestné činnosti a korupci, a poskytovat v této souvislosti potřebná posouzení a poradenství
vysokému představiteli a Komisi;
f)

poskytovat podporu posílené a účinnější koordinaci mezi trestním soudnictvím a policií v Bosně a Hercegovině;

g) aniž je dotčena vojenská linie velení, poskytovat veliteli sil EU politické poradenství ve vojenských otázkách místního
politického rozměru, zejména pokud jde o citlivé operace, vztahy s místními orgány a vztahy s místními sdělovacími
prostředky; konzultovat velitele sil EU před přijetím politických opatření, která by mohla ovlivnit bezpečnostní
situaci;
h) koordinovat a provádět úsilí Unie v oblasti komunikace o otázkách EU zaměřené na veřejnost v Bosně a
Hercegovině;
i)

podporovat proces integrace do EU prostřednictvím cílené veřejné diplomacie a informačních činností Unie, jejichž
cílem je zajistit větší pochopení a podporu ze strany veřejnosti Bosny a Hercegoviny, pokud jde o záležitosti spojené
s EU, a to i pomocí zapojení místních subjektů občanské společnosti;

j)

přispívat k rozvoji a upevňování dodržování lidských práv a základních svobod v Bosně a Hercegovině v souladu
s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami Unie týkajícími se lidských práv;

k) jednat s příslušnými orgány Bosny a Hercegoviny o jejich plné spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii;
l)

v souladu s procesem integrace do EU poskytovat poradenství, podporu a pomoc, pokud jde o politický dialog o
nutných ústavních změnách, a tento dialog sledovat;

m) udržovat úzké kontakty a vést konzultace s vysokým zástupcem v Bosně a Hercegovině a dalšími příslušnými
mezinárodními organizacemi působícími v této zemi;
n) poskytovat podle potřeby poradenství vysokému představiteli, pokud jde o fyzické nebo právnické osoby, vůči nimž
by mohla být s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině přijata omezující opatření;
o) aniž jsou dotčeny příslušné linie vedení, napomáhat tomu, aby byly všechny nástroje Unie v místě působení
používány soudržně za účelem dosažení cílů politiky Unie.

Článek 4
Provádění mandátu
1.

Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.
Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU
hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a
politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
3.
Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými
útvary.
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Článek 5
Financování
1.
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období
od 1. listopadu 2015 do 28. února 2017 činí 7 600 000 EUR.
2.
Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a
právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek zvláštním zástupcem EU. Na
zboží zakoupené zvláštním zástupcem EU se navíc nevztahují žádná pravidla původu.
3.
Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU odpovídá za veškeré
výdaje Komisi.

Článek 6
Sestavení a složení týmu
1.
Zvláštnímu zástupci EU je přidělen personál, který je mu nápomocen při provádění jeho mandátu a který přispívá
k soudržnosti, viditelnosti a účinnosti celkové činnosti Unie v Bosně a Hercegovině. V mezích svého mandátu a
finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje
odborníky na konkrétní politické otázky podle potřeb mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení
týmu Radu a Komisi.
2.
Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto
vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být
rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí
být státními příslušníky některého členského státu.
3.
Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ a
vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7
Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a jeho personálu
Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro naplnění a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a jeho personálu se
podle potřeby dohodnou s hostitelskými stranami. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou
podporu.

Článek 8
Bezpečnost utajovaných informací EU
Zvláštní zástupce EU a členové jeho personálu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené
rozhodnutím Rady 2013/488/EU (1).

Článek 9
Přístup k informacím a logistická podpora
1.
Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým
důležitým informacím.
2.

Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie nebo členské státy.

(1) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
(Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
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Článek 10
Bezpečnost
V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V
Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své
územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu
přímo podřízen, zejména tím, že:
a) na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a
procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti své územní působnosti a uvnitř
této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, včetně pohotovostního plánu a evakuačního plánu;
b) zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace
v oblasti jeho územní působnosti;
c) zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli
před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti jeho územní působnosti náležitým bezpečnostním
školením na základě stupně rizika stanoveného ESVČ pro danou oblast;
d) zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a
podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpeč
nostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11
Podávání zpráv
Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu
výboru. Podle potřeby podává zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednict
vím sítě COREU. Dále může zvláštní zástupce EU podávat zprávy i Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36
Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12
Koordinace
1.
Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě činností Unie a pomáhá zajišťovat, aby
všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentně v zájmu dosažení cílů politiky Unie.
Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních
zástupců EU působících v regionu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.
2.
Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie v regionu a vedoucími misí členských států. Ti se
snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje
vztahy s mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě, a zejména úzce koordinuje svou činnosti
s vysokým zástupcem v Bosně a Hercegovině.
3.
Na podporu operací Unie pro řešení krizí zajistí zvláštní zástupce EU společně s dalšími činiteli Unie působícími
na místě lepší šíření a sdílení informací mezi těmito činiteli Unie s cílem dosáhnout vysokého stupně společného
situačního povědomí a hodnocení.

Článek 13
Pomoc ve vztahu k nárokům
Zvláštní zástupce EU a členové jeho personálu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a
závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Bosně a Hercegovině a poskytují za tímto
účelem administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.
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Článek 14
Přezkum
Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu.
Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do konce června roku 2016 zprávu o pokroku a
do konce listopadu roku 2016 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
Článek 15
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 1. listopadu 2015.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Radu
předseda
P. GRAMEGNA
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ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2008
ze dne 10. listopadu 2015,
kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii
(EUMM Georgia)
Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 12. srpna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/452/SZBP (1), kterým prodloužila Pozorovatelskou misi
Evropské unie v Gruzii (dále jen „mise EUMM Georgia“ nebo „mise“) zřízenou společnou akcí Rady
2008/736/SZBP (2).

(2)

Dne 16. prosince 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/915/SZBP (3) měnící rozhodnutí 2010/452/SZBP, kterým
byla mise prodloužena do 14. prosince 2016 a stanovena finanční referenční částka do 14. prosince 2015.

(3)

Měla by být stanovena nová finanční referenční částka na období od 15. prosince 2015 do 14. prosince 2016.

(4)

Rozhodnutí 2010/452/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Rozhodnutí 2010/452/SZBP se mění takto:
1) V čl. 14 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 15. prosince 2015
do 14. prosince 2016 činí 17 640 000 EUR.“
2) V článku 14 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
„2.
Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných na souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a
právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek misí EUMM Georgia. Na
zboží zakoupené misí EUMM Georgia se navíc nevztahují žádná pravidla původu.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 15. prosince 2015.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Radu
předseda
P. GRAMEGNA

(1) Rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
(Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43).
(2) Společná akce Rady 2008/736/SZBP ze dne 15. září 2008 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
(Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26).
(3) Rozhodnutí Rady 2014/915/SZBP ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi
Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 56).
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/2009
ze dne 10. listopadu 2015
o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Polsku
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména
v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV nesmí být předávány osobní údaje stanovené v uvedeném
rozhodnutí, dokud nebudou ve vnitrostátním právu na území členských států, které se na tomto předávání
podílejí, provedena obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 uvedeného rozhodnutí.

(2)

Článek 20 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (2) stanoví, že ověření, zda výše uvedená podmínka týkající se
automatizované výměny údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV byla splněna, se provádí na základě
hodnotící zprávy vycházející z dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu.

(3)

Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní
skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej vyplní, jakmile se domnívá, že splňuje
podmínky pro sdílení údajů v příslušné kategorii údajů.

(4)

Polsko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně daktyloskopických údajů.

(5)

Polsko provedlo úspěšný zkušební test s Rakouskem.

(6)

V Polsku proběhla hodnotící návštěva a rakouský hodnotící tým vypracoval zprávu o této návštěvě a předal ji
příslušné pracovní skupině Rady.

(7)

Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy
a zkušebního testu týkajících se výměny daktyloskopických údajů.

(8)

Dne 13. července 2015 Rada dospěla k závěru, že Polsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů
obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV.

(9)

Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů je Polsko oprávněno přijímat a poskytovat
osobní údaje podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV.

(10)

Pro Dánsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; účastní se proto přijetí a použití tohoto rozhodnutí, kterým se
provádí rozhodnutí 2008/615/SVV.

(11)

Pro Irsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; účastní se proto přijetí a použití tohoto rozhodnutí, kterým se
provádí rozhodnutí 2008/615/SVV.

(1) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce,
zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

11.11.2015
(12)
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Pro Spojené království není rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; neúčastní se proto přijetí tohoto rozhodnutí,
kterým se provádí rozhodnutí 2008/615/SVV, a toto rozhodnutí pro něj není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů je Polsko ode dne 12. listopadu 2015 oprávněno
přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
V Bruselu dne 10. listopadu 2015.
Za Radu
předseda
P. GRAMEGNA
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