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Vypořádání mezirezortního připomínkového řízení 

 

Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 15. září až 7. října.  

 

Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

ČNB Bez připomínek.  

MD  Bez připomínek.  

MF Připomínka: 

1. K bodu 7: upozorňujeme na počet odstavců v tomto 
ustanovení. 
V kontextu s tím odkazujeme na čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, který upravuje maximální počet odstavců  
v paragrafu na zpravidla 6. Ustanovení doporučujeme 
rozdělit na dva, resp. více paragrafů. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MF 
2. V navrhovaném textu § 12 odst. 8 je třeba vypustit čárky za 

slovem „odpadu“ a „terénu“. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MF 
3. Doporučujeme zvážit, zda v navrhovaném textu § 12 odst. 

11 nenahradit odkaz na poznámku pod čarou (který nemá 
normativní povahu) odkazem normativním (např. dikcí 
„…stanoveny právním předpisem upravujícím nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady“). 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MF 
4. K bodu 10: doporučujeme vypustit označení odstavců „i“ a 

„ii“  
a zvolit vhodnější členění navrženého písm. „k“. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MF 
5. K bodům 16 až 19: vzhledem k rozsahu navržených změn 

Neakceptováno 
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doporučujeme u těchto bodů zvážit jejich spojení a uvedení 
nového znění celé přílohy č. 5. 

Velká část přílohy č. 5 se nemění. 

MF 
6. K Čl. II – Účinnost: v tomto ustanovení je třeba slovo „dne“ 

nahradit slovem „dnem“. 

Akceptováno 

MF 7. Upozorňujeme na nesrovnalost ve vyhodnocení nákladů a 
přínosů variant na str. 7 a 17 v Odůvodnění, kde jsou u 
nákladů spojených s certifikací uvedeny rozdílné částky. 
Doporučujeme opravit. 

Akceptováno 

MK K Čl. I., bod 7 - §12 

 S ohledem na znění čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, který dává předost krátkým paragrafům, kde by zpravidla 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, bychom doporučili, 
aby dotčené ustanovení §12, jež má 11 odstavců, bylo upraveno 
v souladu s výše uvedeným, resp. rozděleno do více paragrafů. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MO Bez připomínek.  

MPSV Bez připomínek.  

MMR Bez připomínek.  

MPO Zásadní připomínka: 

K předkládací zprávě 

1. Předkládací zprávu je třeba doplnit o stručné závěry RIA 
(dopad na státní rozpočet a další náležitosti). 
Odůvodnění: 

Předkládací zpráva by měla mít všechny náležitosti uvedené 
v Jednacím řádu vlády čl. V, odst. 7, písm. d). 

Neakceptováno 
Dle čl. 7 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
předkládací zpráva nemusí obsahovat stručné 
závěry RIA. 

MPO K odůvodnění 

2. Požadujeme doplnit Odůvodnění o vyhodnocení na 
podnikatelský sektor. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
Materiál doplněn. 
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Dopady na podnikatelský sektor jsou nedostatečně 
vyhodnocené, zejména u zrušení výjimky pro využití 
neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrchu 
terénu. Stejně tak není zřejmý dopad na podnikatelský sektor 
v případě nového ustanovení uvedené v příloze č. 1, písm. k) 
bod ii). 

MPO  K čl. I 

3. K bodu 4 
Požadujeme akceptovat platnost dosud vydaných 
oprávnění k odběru vzorků, které byly vydány v souladu s 
platnými právními předpisy. 

Vysvětleno 
Oprávnění k odběru vzorků odpadů za účelem 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
mají podle právní úpravy OH pouze osoby, 
které absolvovaly školení pro pověřené osoby 
odsouhlasené MŽP a MZd (§ 5 odst. 4 vyhl. 
376/2001 Sb.) a dále osoby oprávněné k odběru 
vzorků PCB pro účely vedení evidence zařízení, 
které splňují požadavek § 2, odst. 2 vyhlášky č. 
384/2001 Sb. - je to osoba, která byla 
certifikována podle ČSN EN 45013 (tato norma 
je již zrušená) a splňuje odbornou způsobilost 
podle zvláštních právních předpisů (odborná 
způsobilost v elektrotechnice) – to se však 
neruší. 

MPO 4.  K bodu 7 
Navrhovaný § 12 je velmi nepřehledný a nesourodý. 

Požadujeme pro přehlednost zachovat původní členění 
jednotlivých ustanovení (§12, §13 a příloha č. 11) pro 
zajištění souladu s čl. 39, odst. 2 legislativních pravidel 
vlády. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MPO 5.  K bodu 7 – ke zrušení výjimky pro využívání 
neupravených stavebních a demoličních odpadů, ze 
kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich 
odebrat vzorek určený ke zkouškám.  

Nesouhlasíme s navrženou změnou a požadujeme 

Akceptováno částečně 
V právní úpravě OH ani stavebního zákona není 
stanovena povinnost prohlídky staveb před 
jejich demolicí se zaměřením na protokolární 
zaznamenání znečištění stavby (kromě 
azbestu) odborně způsobilou osobou (pověřená 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

4 

zachování původní výjimky. 

Odůvodnění: 

Vysvětlení zrušení výjimky, uvedené v důvodové zprávě, 
považujeme za nedostatečné. 

osoba k hodnocení NV odpadů) a dále není 
stanovena povinnost odstranit nebezpečné 
složky a části stavby, které by mohly činit 
demoliční odpad nebezpečným (jako je tomu 
například v návrhu rakouského předpisu, podle 
kterého se po úpravě stanou ze stavebních a 
demoličních odpadů výrobky – recyklované 
kamenivo.   
Doplněna bude výjimka pro vybourané 
betonové a železobetonové bloky.  
 
 

MPO 6.  K bodu 7 – k § 12 odst. 1, k poslední větě 
Nesouhlasíme s možností ukládání recyklátu stavebních 
odpadů pouze ve formě tříděného kameniva. 

Odůvodnění: 

Není zřejmý důvod k takovému zpřísnění při určení 
druhu stavebního odpadů pro daný účel. V současné 
době se běžně používá řada různých druhů stavebních 
odpadů, a pokud splní nově stanovené parametry, lze je 
používat i nadále (nejedná se pouze o tříděné 
kamenivo). 

Viz předchozí připomínka. 

MPO 7.  K bodu 10 
Požadujeme zvýšit limit 1 000 t na sledování kritických 
ukazatelů min. na 10 000 t. 

Dále požadujeme upřesnit způsob stanovení kritických 
ukazatelů, zejména pro využití odpadu na povrchu 
terénu. 

Odůvodnění: 

Limit sledování kritických ukazatelů je příliš nízký, u některých 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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projektů se může jednat o desítky až stovky tisíc tun materiálu a 
bez znalosti kritických ukazatelů a vyhodnocení dopadů nelze 
posoudit dopady na podnikatelský sektor a relevantnost návrhu. 

MPO 8. K bodu 14 – k tabulce 4.3 
Nesouhlasíme se zavedením sledování AT4 pro 
všechny odpady. 

Odůvodnění: 

Sledování spotřeby AT4 má, podle našeho názoru, 
odůvodnění pouze u odpadů s obsahem biologické 
složky.  

Akceptováno 

MPO 9.  K bodu 22 – k tabulce 10.2 
Požadujeme podrobné vysvětlení zavedení tabulky 10.2 
včetně hodnocení dopadů. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
 

MPO 10. K bodu 22 – k tabulce 10.3 
Nesouhlasíme se zpřísněním procentních limitů 
v tabulce 10.3. z 30% na 20%. Požadujeme podrobné 
vysvětlení zpřísnění limitů včetně vyhodnocení dopadů.  

Akceptováno částečně. Vysvětleno 
Osoba provádějící ekotesty si bude moci zvolit 
mezi stávajícím způsobem a způsobem 
navrženým v textu, který byl rozeslán do MPŘ. 
 
Limity pro akvatické (dafnie, bakterie, řasy) i 
terestrické zkoušky (salát) vycházejí z technické 
normy ISO 17616, kde je stanoveno pro dafnie 
20 %, bakterie 20 % a pro řasy 25 %.  
 
Zkouška na řasách se provádí podle normy 
ČSN EN ISO 8692, která umožňuje použití 
planktonních sladkovodních druhů řas 
Desmodesmus subspicatus a 
Pseudokirchneriella subcapitata, přičemž se 
v normě uvádí, že tyto dva druhy nemají stejné 
odezvy na toxické chemické látky. 
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V mezinárodním MPZ (mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky) byla prokázána vyšší 
citlivost řasy Pseudokirchneriella subcapitata (2 
až 5krát). V ČR je dlouhodobá zkušenost 
s řasou Desmodesmus subspicatus (tu máme 
uvedenou ve vyhlášce) a z tohoto důvodu se 
zvolil přísnější limit (20 %). 
 

MPO K čl. II 

11. Požadujeme stanovit dostatečně dlouhé přechodné 
období pro přípravu podnikatelského sektoru na 
splnění nových opatření uvedených v návrhu 
vyhlášky, např. získání kvalifikace pro odběr vzorků, 
povinnost vytvoření nových ZPO, plnění nových 
podmínek pro zkoušky apod. 

Akceptováno 
Bude nastaveno přechodné období. 
 

MPO  Doporučující připomínky: 

K čl. I 

K bodu 24 
V příloze č. 12 vyhlášky je odkazováno na ČSN. Upozorňujeme, 
že odkazování na technické normy je kontroverzní. Pokud je 
odkazováno právním předpisem na technickou normu, jež se 
následně stává závaznou, je nutné, aby tato norma byla 
bezplatně přístupná – viz rozsudek MS v Praze, č.j. 11A 3/2014-
82 ze dne 7. září 2015. 

Vysvětleno 
Jedná se o technické normy, se kterými pracují 
pouze pověřené osoby (případně další 
kvalifikované osoby, které se na hodnocení 
podílejí). Tyto osoby mají  dané technické 
normy k dispozici. 
K plnému znění všech dotčených technických 
norem může v současné době každý přístup za 
úplatu.  
 
Technické normy, na které je ve vyhlášce 
odkazováno, jsou přístupné veřejnosti 
k nahlédnutí (i elektronicky) na prodejnách 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví. 

MPO  K čl. II 

Upozorňujeme, že navržené datum nabytí účinnosti 1. listopadu 
2015 nemusí být stihnutelné, vzhledem k délce legislativního 
procesu a k nutnosti zajištění publikace ve Sbírce zákonů. 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti bude upraveno. 
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MSP K čl. I, bodu 7 
Doporučujeme dát dotčené ustanovení do souladu s čl. 39 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády, podle kterého by v paragrafu 
zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MSP K čl. II, účinnosti 
S ohledem na zavedenou praxi a znění čl. 53 odst. 1 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme namísto slova „dne“ 
použít slovo „dnem“. 

Akceptováno 

MŠMT Bez připomínek.  

MV  Doporučující připomínky 

K čl. I bodu 7 – k § 12 odst. 9: 

 Ustanovení týkající se nutnosti souladu 
využívání odpadů s požadavky zvláštních právních předpisů na 
ochranu zdraví a životního prostředí považujeme za 
nadbytečné, neboť zákonná úprava, na kterou je odkazováno 
(ostatně odkaz na zvláštní právní předpis doplněný poznámkou 
pod čarou nemá normativní význam – viz čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády), bude aplikována bez nutnosti 
takovéhoto vyjádření; uvedené platí stejně tak v části týkající se 
odborného stanoviska příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví podle § 75 písm. b) zákona. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MV  K čl. I bodu 7 – k § 12 odst. 11: 

 K tomuto ustanovení uvádíme, že odkaz na zvláštní 
právní předpisy je pro svůj nenormativní charakter (viz výše) 
nadbytečný, doporučujeme jej tedy vypustit. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

MZV Bez připomínek.  

MZD Bez připomínek.   

MZE Všechny následující připomínky jsou zásadní: 
1) K čl. I:  

 Žádáme nahlížet na sedimenty jako na samostatný druh 
odpadu, kde bude potřeba rozboru vodného výluhu a 

Akceptováno 
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testů toxicity výrazně omezena, nebo vyloučit tyto testy 
a rozbory pro sedimenty ve stávajících odstavcích s tím, 
že v případě využívání sedimentů z koryt vodních toků a 
vodních nádrží na povrchu terénu se vodný výluh a 
zkoušky ekotoxicity provádí pouze v případě, že jsou 
překročeny přípustné koncentrace škodlivin v sušině 
odpadů stanovené v tabulce č. 10.1 sloupci III. 
Rovněž žádáme o odstranění požadavku finančně 
náročných testů akutní toxicity pro sedimenty vytěžené z 
míst, kde prokazatelně neovlivňují negativně stav 
vodního ekosystému (vodárenské nádrže, odběry 
povrchové vody pro pitné účely, apod.) 

 

Odůvodnění: 

Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních 
nádrží mají zcela specifický vznik, stávající umístění i 
vlastnosti, a proto by bylo vhodné stanovit pro ně 
odpovídající způsob nakládání. 

 

 Žádáme zohlednit výskyt posuzovaných látek v 
„přírodním pozadí dané lokality“.  
 

Odůvodnění 

Nízké koncentrační limity některých ukazatelů by vedly k 
tomu, že vytěžené sedimenty by nemohly být využity na 
povrchu terénu, kde se dříve vyskytovaly, a větší část 
sedimentů by musela být ukládána na zabezpečené 
skládky, což by se mohlo negativně projevit i na 
možnosti tyto sedimenty odstraňovat. 
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 Žádáme o doplnění řešení rychlého odstranění malého 
množství sedimentu (například při zanesení propustku, 
a to maximálně v jednotkách m3 nánosu - sedimentu).  
 

Odůvodnění 

Stanovené podmínky jsou v takovýchto případech 
administrativně, časově a finančně nepřiměřené. 
Nastavené podmínky paradoxně snižují možnost 
ekologického využívání sedimentů pocházejících z 
přírodního prostředí (erozními procesy) v místě jeho 
výskytu – v těchto případech bude levnější provést 
výluhy a odvést sediment na nejbližší skládku než 
provést rekultivaci plochy v blízké lokalitě. 

 

 V návaznosti na zařazení sedimentů do působnosti 
zákona o odpadech a novelizované vyhlášky, žádáme o 
upřesnění povinnosti provozovatele zařízení ve vztahu k 
ustanovení § 2 písm. n) novelizované vyhlášky, podle 
něhož je místo (pozemek), kde budou sedimenty 
uloženy/využity, zařízením a jeho provozovateli pak jsou 
stanoveny povinnosti v § 15 odst. 1 a v příloze č. 1 bod 
1.        K provozování takového zařízení pro využívání 
sedimentů na povrchu terénu v souladu s novým § 37t 
zákona o odpadech není podle § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech potřeba souhlas. Z tohoto důvodu je třeba 
upřesnit, kdo bude plnit povinnosti provozovatele 
zařízení, je-li zařízením místo, tj. pozemek.  

V souvislosti s tím žádáme o upřesnění, zda požadavky na 
provozovatele zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
podle § 4, přílohy č. 2 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., se plně 

 
 
Vysvětleno 
Z hlediska ochrany životního prostředí není 
k takové výjimce důvod. Doporučujeme tyto 
sedimenty využít přímo v místě vytěžení mimo 
režim odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
V případě předávání sedimentů původcem do 
vlastního zařízení byla vyloučena povinnosti 
plnit požadavky bodu 1,1, přílohy č. 1 
s výjimkou povinnosti vedení evidence. 
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vztahují i na vlastníka pozemku (fyzické osoby) při ukládání 
sedimentu na pozemek. Nadměrné administrativní nároky na 
majitele pozemku, týkající se vedení průběžné evidence, 
ohlašování odpadů, ohlašování provozu zařízení krajskému 
úřadu atd. by v některých případech, zejména při těžbě 
sedimentů z drobných vodních toků v množství např. 10 m3 (cca 
16 t, 2 nákladní auta), mohlo vést k ukládání sedimentů 
(odpadů, které je možné využít) na skládky, což bude v rozporu 
se zákonem o odpadech.   

MZE 2) K čl. I bodu 7. - §12 odst. 1:  

 Žádáme zachování dosavadního znění, neboť je pro 
mnohé účely výhodné použít celé, nedrcené betonové 
bloky. 
 

Odůvodnění: 

Odůvodnění změny tohoto ustanovení je nepřesvědčivé, pokud 
nelze odebrat vzorek, pak již podle stávající právní úpravy nelze 
tento odpad použít. 

Akceptováno částečně 
V právní úpravě OH ani stavebního zákona není 
stanovena povinnost prohlídky staveb před 
jejich demolicí se zaměřením na protokolární 
zaznamenání znečištění stavby (kromě 
azbestu) odborně způsobilou osobou (pověřená 
osoba k hodnocení NV odpadů) a dále není 
stanovena povinnost odstranit nebezpečné 
složky a části stavby, které by mohly činit 
demoliční odpad nebezpečným (jako je tomu 
například v návrhu rakouského předpisu, podle 
kterého se po úpravě stanou ze stavebních a 
demoličních odpadů výrobky – recyklované 
kamenivo.   
Doplněna bude výjimka pro vybourané 
betonové a železobetonové bloky.  

MZE 3) K čl. I bodu 7. - §12 odst. 3: 

V tomto ustanovení je uvedeno, že pro uzavírání skládky k 
vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní 
rekultivační vrstvy skládky lze využít odpadu podle tabulky 10.1 
sloupec III. Upozorňujeme, že tento materiál bude využíván i k 
rekultivaci starých ekologických zátěží, které jsou často v 
přímém kontaktu se zemědělskou nebo lesní půdou. 

Vysvětleno 
Z připomínky není zřejmé, zda by se v takovém 
případě uplatňovaly právní předpisy na ochranu 
zemědělského půdního fondu. Pokud ano, 
budou uplatňovány oba předpisy. 

MZE 4) K čl. 1 bodu 7. - §12 odst. 5:  Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
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 Žádáme zrušit odstavec 5 a za odstavec 4 vložit 
odstavce 5 až 7 v tomto znění: 
„(5) V ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně 
ochrany se nepoužívají odpady k rekultivacím a 
terénním úpravám. 

 

(6) K rekultivacím a terénním úpravám na povrchu 
terénu v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně 
ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených lomů, 
jejichž těžební prostor zasahuje pod úroveň hladiny 
podzemní vody, se využívají pouze sedimenty vytěžené 
z koryt vodních toků a vodních nádrží a vytěžené 
zeminy pokud 

 a) obsah škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše 
přípustné hodnoty ukazatelů ustanovených v tabulce č. 
10.1, sloupec I přílohy č. 10, 

b) obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů 
nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 
uvedených v příloze č. 10, tabulce č. 10.2 a 

c) splní ve zkouškách akutní toxicity, prováděných 
ekotoxikologickými testy, požadavky stanovené v příloze 
č. 10, tabulce č. 10.3, sloupec II.  

 

(7) K rekultivacím a terénním úpravám na povrchu 
terénu v území užívaném nebo určeném k bydlení, pro 
veřejnou zeleň, ke sportu a k rekreaci, se využívají 
pouze sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a 

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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vodních nádrží, vytěžené zeminy a hlušiny pokud  

a) obsah škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše 
přípustné hodnoty ukazatelů ustanovených v tabulce č. 
10.1, sloupec I přílohy č. 10, 

b) obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů 
nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 
uvedených v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, přičemž u 
sedimentů vytěžených z koryt vodních toků a vodních 
nádrží není třeba tyto testy provádět, a 

c) splní ve zkouškách akutní toxicity, prováděných 
ekotoxikologickými testy, požadavky stanovené v příloze 
č. 10, tabulce č. 10.3, sloupec II a ve svrchní vrstvě do 1 
m od povrchu terénu je dostačující, pokud splňují 
požadavky stanovené ve sloupci I tabulky č. 10.3 přílohy 
č. 10., přičemž u sedimentů vytěžených z koryt vodních 
toků a vodních nádrží není třeba tyto testy provádět, 

d) překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin v 
sušině odpadů je možné v případě, že hodnoty 
sledovaných ukazatelů v přírodním pozadí v místně 
specifických podmínkách lokality jsou vyšší.  Zjišťování 
hodnot ukazatelů škodlivin v pozadí dotčené lokality se 
provádí podle technické normy ČSN EN ISO 19258 
Kvalita půdy – Návod pro stanovení hodnot pozadí. 
Překročení hodnot ukazatelů je možné u nejvýše tří 
vybraných ukazatelů u využívaného odpadu. Hodnoty 
těchto vybraných ukazatelů nesmí překročit limitní 
hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1, sloupec IV přílohy 
č. 10 ani v případě, že hodnoty zjištěné v přírodním 
pozadí dotčené lokality budou vyšší.“.  
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Odůvodnění: 

V ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně by 
neměly být odpady vůbec ukládány či využívány. Není 
důvod, proč by nebylo možno zohlednit přírodní pozadí 
a místně specifické podmínky lokality i při ukládání / 
využívání sedimentů k rekultivacím a terénním úpravám 
na povrchu terénu v území užívaném nebo určeném k 
bydlení, pro veřejnou zeleň, ke sportu a k rekreaci. 

MZE 5) K čl. 1 bodu 7. - §12:  

 Za poslední odstavec žádáme vložit nový odstavec, který 
zní: 
 

„(x) U sedimentů vytěžených z koryt vodních toků a 
vodních nádrží, které mohou být na povrchu terénu 
použity, pokud obsah škodlivin v sušině nepřekročí 
nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů stanovených v 
příloze č. 10 tabulce č. 10.1., se zkoušky akutní toxicity 
ani vodní výluh neprovádí.“. 

 

Odůvodnění: 

Provádět výše uvedené testy pro sedimenty vytěžené z 
prostředí, kde neovlivňují negativně stav vodního 
ekosystému, nemá opodstatnění. 

Akceptováno jinak. 
Na základě dohody z MPŘ byl text upraven 
jiným způsobem.  

MZE 6) K čl. 1 bodu 22. – Příloha č. 10:  

 Žádáme v tabulce č. 10.1 zvýšit limitní hodnoty PAU, 
neboť limitní hodnota 6 mg.kg-1 je nerealisticky nízká.  
V tabulce č. 10.2 navrhujeme pro amonné ionty zvýšení 
limitu z 0,5 mg/l na 2 mg/l a pro NO3 zvýšení limitu z 50 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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mg/l na 100 mg/l. Dále doporučujeme vyškrtnout 
ukazatel fenolový index, popřípadě změnit název 
ukazatele fenolový index na fenol, či fenoly a 
specifikovat, co zahrnuje. 

 

Odůvodnění: 

Limitní hodnota PAU 6 mg.kg-1 je nerealisticky nízká, v 
přírodě se běžně vyskytují výrazně vyšší hodnoty. 

Z pohledu dnešního stavu životního prostředí již 
ukazatel fenolový index není aktuální.  

 

 Žádáme poznámku k tabulce č. 10.1 a poznámku k 
tabulce č. 10.2 doplnit větou: 
„K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod pro 
daný účel validovaných.“ 

 

Odůvodnění: 

Není důvodu proč neužít dalších validovaných metod, 
obdobná úprava je uvedena v příloze č. 2 bodu 2. této 
vyhlášky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno do přílohy č. 12. 

MZE K odůvodnění: 
7) Ke kapitole 3.1.2:  

 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti žádáme 
aktualizovat. Popisuje stav před novelizací zákona.  

Akceptováno 

MZE 8) Ke kapitole 3.3.: 

Ve vyhodnocení nákladů a přínosů žádáme doplnit vyhodnocení 

Vysvětleno 
Informace uvedeny v kapitole 3.3.1 
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finančních nákladů na celý objem těžených sedimentů. 
Hodnocení pouze z hlediska zvýšeného finančního objemu na 
rozbor vzorků s tím, že celkové navýšení či snížení nákladů na 
odpady včetně sedimentů nelze odhadnout, považujeme za 
nedostačující. 

VÚV   

KML   

RVV   

KOM    

Komora-AGRO   

AVČR Bez připomínek.  

Asociace-krajů   

ASO Bez připomínek.  

BIS Bez připomínek.  

Komora-ČAK   

Komora-ČKA   

Komora-ČKAIT Bez připomínek.  

Komora-ČLK    

Komora-ČLnK Bez připomínek.  

Komora-ČSK   

ČMKOS Bez připomínek.  

ČBÚ K Čl. I 
 
K bodu 4 (§ 4 odst. 2) 
Odborná způsobilost osob by neměla být prokazována certifikací 
(certifikace je proces vedoucí k získání dokladu o odborné 
způsobilosti), ale certifikátem (doklad o tom, že jeho držitel 
splňuje stanovené požadavky a v certifikované oblasti dosáhl 
odborné úrovně požadované pro udělení certifikátu). 
Doporučujeme slovo „certifikací“ nahradit slovem „certifikátem“. 

Akceptováno jinak. 
Bude upraveno podle kompromisního textu 
v návrhu nového zákona o odpadech. 

ČBÚ K bodu 7 (§ 12 odst. 1) 
Doporučujeme přeformulovat druhou větu, neboť sedimenty 
nepatří dle platného katalogu odpadů (příloha č. 1 k vyhlášce č. 
381/2001 Sb.) mezi stavební odpad. 

Vysvětleno 
V současné době jsou do skupiny 17 sedimenty 
zařazovány.  
 

ČSÚ Český statistický úřad (dále též „ČSÚ“) vyjadřuje nesouhlas se Vysvětleno 
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změnou podmínek v předložené vyhlášce, kterou Ministerstvo 
životního prostředí (dále též „MŽP“) umožňuje ukládání 
nebezpečných odpadů na skládky ostatních odpadů. Skládky 
ostatních odpadů jsou konstruovány pro druhy odpadů 
nevykazující nebezpečné vlastnosti. ČSÚ se domnívá, že při 
uložení nebezpečných odpadů na tyto skládky může docházet 
k poškozování životního prostředí, a to nejen v době uložení 
odpadů. Prioritou Ministerstva životního prostředí by měla být 
především ochrana životního prostředí. Pokud by byla 
zachována možnost ukládání nebezpečných odpadů na skládky 
ostatních odpadů, pak rozdílné značení a odlišné konstruování 
skládek postrádá smysl. Tato připomínka se týká § 3 odst. 2 bod 
2, dále § 4 odst. 7, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1.  

Uvedená ustanovení, nejsou novelizována, 
jedná se o stávající text.  

ČSÚ Připomínka č. 1 k příloze č. 6 (Způsoby a postupy, které se 
považují za úpravu odpadů před jejich uložením na 
skládku), k bodu D14 – Jiné způsoby úpravy odpadů 

ČSÚ doporučuje dodatečně doplnit do vyhlášky vysvětlení 
pojmu „speciální kontejnery“. Platné znění vyhlášky blíže 
nekonkretizuje tento pojem, pouze ho jednou uvádí v příloze č. 
6. 

Vysvětleno. 
Není to novelizovaný text, ale kontejnery by 
měly zajistit jednu ochranou (těsnící) barieru 
skládky. 

ČSÚ Připomínka č. 2 obecná 

 ČSÚ upozorňuje, že pracovní skupinou k technickému 
zabezpečení skládek byly určeny kódy odpadů podle katalogu 
odpadů, které se budou moci používat k technickému 
zabezpečení skládek. V předloženém materiálu kódy odpadů 
zcela chybí. ČSÚ doporučuje kódy odpadů doplnit anebo 
odkázat na jiný právní předpis. 

Vysvětleno 
Omezení odpadů, které mohou být využívány 
pro technické zabezpečení skládek, bude 
stanoveno samostatnou vyhláškou.  

ČSÚ Připomínka č. 3 k části IV. předloženého materiálu: platné 
znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

 ČSÚ upozorňuje, že předložený návrh vyhlášky (část II. 
materiálu) neobsahuje novelizaci vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

Neakceptováno 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou 
novelu, která se týká převážné části vyhlášky, 
byla základem pro vypracování textu celá 
vyhláška v platném znění. 
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podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 
41/2005 Sb. Část druhá platného znění je zcela nadbytečná, 
nemá souvislost s předloženým materiálem, a proto ji ČSÚ 
doporučuje odstranit. Stejně tak je zcela nelogické zařazení 
části třetí platného znění, které se zřejmě týká jiného předpisu. 
ČSÚ navrhuje tuto část rovněž odstranit. 

ČTÚ Bez připomínek.  

ČÚZK Bez připomínek.  

DAČR -   

ERÚ -   

Komora-EK -   

FA -   

GIBS -   

GAČR - Bez připomínek.  

Praha-city K bodu 4 - § 4 odst. 2 

Navrhované znění odstavce 2 je nepřehledné (čl. 2 odst. 2 
písm.d) Legislativních pravidel vlády). Doporučujeme proto 
členění tohoto odstavce na písmena.  

Kromě jiného je třeba jasně uvést  jaké vzorky odpadů může 
odebírat fyzická osoba, která byla pouze proškolena a není tedy 
odborně způsobilou fyzickou osobou.  Z textu navrhovaného 
odstavce není v tomto směru patrný rozdíl mezi odborně 
způsobilou fyzickou osobou  a pouze proškolenou fyzickou 
osobou. 

Z hlediska přehlednosti by také bylo vhodnější vyčlenit 
do samostatného odstavce čím se prokazuje odborná 
způsobilost fyzických osob a  jak se vede  dokumentace 
vzorkování. 

Stávající ustanovení § 4 obsahuje 8 odstavců. Podle  čl. 39 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu  zpravidla nemělo 
být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak, v zájmu přehlednosti, je 
třeba dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více  

Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

18 

paragrafů. Ustanovení § 4 doporučujeme proto rozdělit pro 
přehlednost na 2  paragrafy, a to zejména s ohledem na 
problematiku, kterou upravuje (způsob hodnocení odpadů podle 
vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je 
zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání 
odpadů na skládky)..  

Praha-city K bodu 7 - § 12 

Navrhovaný § 12 obsahuje  11 odstavců. Jsme názoru, že by 
bylo vhodnější   rozdělit pro přehlednost § 12 na 2 popř. i 3 
paragrafy (  čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 

Uvedený § 12 je rovněž koncipován dosti nepřehledně a 
nesourodě. 

Např. v odstavci 1 ve větě první se uvádí, jaký odpad nelze na 
povrchu terénu  využívat, ve větě druhé následuje, co lze na 
povrchu terénu využívat ze stavebního odpadu. V daném 
případě doporučujeme pro přehlednost vyčlenit tyto věty jako 
písmeno a) a  b). Dáváme též do úvahy uvést  odstavec 1  jako 
samostatný paragraf. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

HKČR Návrh v předložené podobě významně zasahuje do způsobu 
nakládání s odpadem, který může být využíván k ukládání na 
povrchu terénu, přičemž nedůvodně snižuje potenciál využití 
odpadů, které mají inertní povahu s minimálním zásahem do 
životního prostředí. Hospodářská komora ČR se 
s předloženým materiálem zásadně neztotožňuje, požaduje 
ho z připomínkového řízení stáhnout a komplexně 
přepracovat. K tomuto postoji ji vedou důvody formulované 
v níže uvedených zásadních připomínkách. 

- Obecné zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 

- 1. Předložený návrh používá obvyklou argumentaci 

Vysvětleno 
 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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potřeby transpozice evropských předpisů do české 
legislativy, lze však konstatovat, že v mnohých 
aspektech jde nad jejich rámec, přičemž se v těchto 
aspektech podrobněji nevěnuje zdůvodnění, proč je tak 
navrhováno. Jedná se zejména o stanovení parametrů 
pro využití odpadů na povrchu terénu a ve vytěžených 
prostorách - nejvyšších přípustných koncentrací 
v sušině, ve výluhu odpadů či určení ekotoxicity. V těchto 
aspektech neexistuje žádný evropský předpis, který by 
tato kritéria vyžadoval jako závazná pro zohlednění při 
transpozici, natož který by stanovoval konkrétní výši 
hodnot. Skutečnost, že zákonem došlo ke zrušení 
vyloučení z působnosti zákona o odpadech pro 
sedimenty vytěžené z vodních koryt a nádrží, nezakládá 
důvody pro změny koncepce využívání odpadů na 
povrchu terénu v rozsahu, jak je navrženo. 

HKČR - 2. Požadujeme dopracovat zdůvodnění nastavení limitních 
hodnot. V této souvislosti je nutné rovněž podrobně 
vysvětlit, proč jsou takto zásadně upravovány požadavky 
na využívání odpadů na povrchu terénu, protože 
rozšíření působnosti zákona o odpadech na sedimenty 
z koryt vodních toků a vodních nádrží, nejsou 
relevantním důvodem. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

HKČR - 3. Pokud se předpokládá významné navýšení tohoto druhu 
odpadu a jsou pro jeho využití stanoveny takto přísné 
požadavky, nabízí se dotaz, kam budou tyto odpady 
ukládány, pokud nebudou tyto hodnoty plnit. Limity 
vodného výluhu pro využití na povrchu terénu jsou 
stanoveny na úrovni limitů vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, 
v některých ukazatelích jsou limity ještě tvrdší, proto lze 
důvodně předpokládat, že ve většině případů odpadů 
aktuálně využívaných na povrchu terénu nebudou nové 
podmínky pro využití naplněny. Tento aspekt však není 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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vyhodnocen. 

HKČR - 4. Vzhledem k tomu, že Česká republika novelou zákona o 
odpadech směřuje k odklonu od skládkování, je předložení 
takovýchto úprav prováděcí vyhlášky k vybraným typům odpadů 
návratem zpět k podpoře skládkování. Veškeré dosud 
provedené kroky vedoucí k odklonu od skládkování v souladu 
s hierarchií nakládání s odpady jsou návrhem vyhlášky 
absolutně zpochybněny. Předkládaná vyhláška totiž nesměřuje 
k tomuto cíli, neboť de facto ponechává stávající praxi, kdy jsou 
sice vyhláškou kladeny některé požadavky na ukládání 
komunálního odpadu na skládky, tyto však nejsou v praxi 
aplikované, protože chybí jasné povinnosti a způsoby k jejich 
prokázání. Vyhláška by měla pro tyto požadavky stanovit jasná 
a nepřekročitelná pravidla k jejich ověřování, tak tomu bohužel 
není. Velkou pochybnost je třeba vyjádřit nad zdroji dat 
využitých pro zpracování RIA. Tato skutečnost velmi 
zpochybňuje nezávislost zpracování navrhovaných úprav. 
Zejména pokud v ČR existují veřejné výzkumné instituce (např. 
VŠCHT), jejichž odbornost a nezávislost je nezpochybnitelná a 
využití jejich odborného zázemí by tak garantovalo nezávislost 
zpracování vyhlášky. Právě absence odborného názoru 
univerzitního prostředí lze považovat za zásadní negativum 
předloženého návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno 
Tato vyhláška nebyla zpracována k provedení 
novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., 
kterou byl zaveden zákaz skládkování, na 
návrhu takové vyhlášky MŽP stále pracuje. 
Provedení plného odklonění od skládkování 
bude možné až v návaznosti na nový zákon o 
odpadech.  

HKČR Konkrétní zásadní připomínky k Odůvodnění 

1. Připomínka k § 2 písm. e) 

Požadujeme přepracovat uvedenou definici stabilizace odpadu. 

Odůvodnění: 

Doslovná implementace rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze 
dne 18. prosince 2014, které upravuje pojmy stabilizace a 
solidifikace neodpovídá české realitě. Stabilizací může 
procházet i odpad kategorie „O“, protože byť ve smyslu vyhlášky 
č. 376/2001 Sb. nemá nebezpečné vlastnosti, nevyhovuje 
parametrům pro skládkování na žádném typu skládek, např. 

Vysvětleno 
Postup stabilizace popsán v příloze č. 6 
vyhlášky a bude dále upraven. 
Pojmy stabilizace, částečná stabilizace a 
solidifikace jsou definovány v Katalogu odpadů 
a ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. na ně bude 
odkazováno. 
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v ukazateli As je limit pro skládkování na S-NO na úrovni 2,5 
mg/l, odpad s výluhem 3 mg/l by nemohl být uplatněn ani na 
skládce S-NO a je nutno jej stabilizovat – přitom limit pro 
stanovení nebezpečnosti je 5 mg/l. Přestože se tedy nejedná o 
„N“ odpad, bez stabilizace se na skládku nedá uložit. Nutno 
upravit tak, aby ustanovení odpovídalo realitě. 

HKČR 2. Připomínka k § 12 odst. 1 

Požadujeme text daného ustanovení přepracovat. 

Odůvodnění: 

Toto opatření (na povrchu terénu lze podle návrhu ze 
stavebních odpadů využívat pouze recyklát ze stavebního a 
demoličního odpadu v podobě tříděného kameniva) bude mít 
zásadní dopad zejména na stavební průmysl. Zcela jistě přinese 
výrazné navýšení nákladů na prováděné stavby, rekonstrukce, 
demolice objektů. Otázkou je posouzení nezbytnosti takového 
zpřísnění dosavadní legislativy v porovnání s náklady, které 
změna přináší původcům odpadů (a zejména stavebnímu 
sektoru). Ekologický benefit navrhovaného opatření je poměrně 
sporný v situaci, kdy ČR má dlouhodobě v rámci ostatních 
evropských států velmi vysokou míru recyklace stavebních 
odpadů. 

Akceptováno částečně 
V právní úpravě OH ani stavebního zákona není 
stanovena povinnost prohlídky staveb před 
jejich demolicí se zaměřením na protokolární 
zaznamenání znečištění stavby (kromě 
azbestu) odborně způsobilou osobou (pověřená 
osoba k hodnocení NV odpadů) a dále není 
stanovena povinnost odstranit nebezpečné 
složky a části stavby, které by mohly činit 
demoliční odpad nebezpečným (jako je tomu 
například v návrhu rakouského předpisu, podle 
kterého se po úpravě stanou ze stavebních a 
demoličních odpadů výrobky – recyklované 
kamenivo.   
Doplněna bude výjimka pro vybourané 
betonové a železobetonové bloky.  
 
 

HKČR 3. Připomínka k § 12 odst. 3 

Požadujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření 
ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní 
rekultivační vrstvy skládky podle technické normy ČSN 83 8035 
Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a 
rekultivační vrstvy odkališť, pokud […]“. 

 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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Odůvodnění: 

V textu je chybně uveden název technické normy ČSN 80 8035, 
která se jmenuje Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace 
skládek, tudíž se netýká rekultivace odkališť, což je jednoznačně 
uvedeno v předmětu normy: Předmět normy - Tato norma 
stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci tělesa 
skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030. 

HKČR 4. Připomínka k § 12 odst. 4 

Požadujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„Překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin v sušině 
odpadů podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) je 
možné v případě, že hodnoty sledovaných ukazatelů v přírodním 
pozadí v místně specifických podmínkách lokality jsou vyšší.  
Zjišťování hodnot ukazatelů škodlivin v pozadí dotčené lokality 
se provádí podle technické normy ČSN EN ISO 19258 Kvalita 
půdy – Návod pro stanovení hodnot pozadí. Překročení hodnot 
ukazatelů je možné u nejvýše tří vybraných ukazatelů u 
využívaného odpadu. Hodnoty těchto vybraných ukazatelů 
nesmí překročit limitní hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1, 
sloupec IV přílohy č. 10 ani v případě, že hodnoty zjištěné v 
přírodním pozadí dotčené lokality budou vyšší.“ 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, proč vybrat zrovna tři ukazatele, u nichž lze 
překročit přípustné hodnoty ukazatelů uvedené v tabulce 
č. 10.1 sloupci II resp. III přílohy č. 10. Požadujeme, aby 
toto taxativní vymezení počtu ukazatelů bylo z návrhu 
vyhlášky vypuštěno a nahrazeno hydrogeologickým 
posouzením. Na jeho základě je možné dospět k tomu, 
že místní podmínky (např. hodnoty ukazatelů pozadí) 
umožňují překročení i u více sledovaných ukazatelů, 
přičemž ani tak nemusí dojít k nežádoucímu narušení 
kvality životního prostředí, resp. kvality podzemních či 

 
Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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povrchových vod. V případě zpracovaného 
hydrogeologického posudku pro určité území by tento 
posudek postrádal smysl a limitní hodnoty novelizované 
vyhlášky by byly nepřekročitelné i v případě např. sanace 
dříve poškozených území (například i tzv. brownfields). 

HKČR 5. Připomínka k § 12 odst. 5 

Požadujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„Odpady mohou být využity k rekultivacím a terénním úpravám 
na povrchu terénu v území užívaném nebo určeném k bydlení, 
pro veřejnou zeleň, ke sportu a k rekreaci, v ochranných 
pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně ochrany a k zavážení a 
rekultivaci těch částí vytěžených lomů, jejichž těžební prostor 
zasahuje které zasahují pod úroveň hladiny podzemní vody, 
pokud […]“. 

Odůvodnění: 

Z textu není jasné, jak souvisí místo užívané nebo určené k 
bydlení, pro veřejnou zeleň, k rekreaci a sportu s ochranou 
podzemních vod a z jakých důvodů je tedy pro toto využití 
požadováno provádění vodného výluhu. Odůvodnění absentuje i 
v příslušné části podkladů předložených do meziresortního 
připomínkového řízení a je třeba je dopracovat. Domníváme se, 
že ve výše uvedených lokalitách není důvod pro přísnější 
parametry pro využívání odpadů, než je vyžadováno pro obecné 
použití na povrchu terénu. Aplikace obecných parametrů pro 
využívání odpadů v území pro bydlení, veřejnou zeleň, sport či 
rekreaci, nemůže způsobit omezení pro aplikaci některého 
z těchto způsobů využívání. Naopak lze souhlasit s tím, že by 
jednoznačně měl být vodný výluh prováděn v případě využití 
odpadu v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně 
ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených lomů, jejichž 
těžební prostor zasahuje pod úroveň hladiny podzemní vody. 
V obou těchto případech je relevantní obava o kontaminaci 
podzemních vod. V prvním případě se jedná o specificky 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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chráněné podzemní vody, v druhém případě pak může dojít 
k přímému kontaktu odpadu a otevřené hladiny podzemní vody 
a zvýšená obava předkladatele je zde akceptovatelná. I v těchto 
případech je však relevantní umožnit na základě 
hydrogeologického posudku aplikovat méně přísné parametry, 
pokud bude jejich využití odůvodněno specifickými vlastnostmi 
lokality. 

HKČR 6. Připomínka k § 12 odst. 8 

Požadujeme text daného ustanovení upravit následovně: 

„Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti k 
využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu 
odpadu, jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1. Základní 
popis odpadu, využívaného na povrchu terénu, je platný pouze 
pro dotčenou lokalitu jeho vzniku.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme vypustit druhou větu, platí nejen pro využití na 
povrchu terénu, ale i pro skládkování; podle přílohy č. 1 vyhlášky 
musí být uveden název a adresa provozovny a popis vzniku 
odpadu, což vystihuje lokalitu vzniku odpadu. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

HKČR 7. Připomínka k Příloze č. 1 bodu 3 písm. d) 

Požadujeme text upravit následovně: 

„prohlášení prokázat, že v rámci posouzení celkových 
dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a 
nakládání s ním, s ohledem na nejlepší celkový výsledek z 
hlediska ochrany životního prostředí, že s odpadem nelze 
nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady podle § 9a zákona,“ 

Odůvodnění: 

Zákon o odpadech nezná pojem „prohlášení, že s odpadem 
nelze nakládat jiným způsobem…“. Zákon jasně stanovuje, 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje. Problematika bude řešena v rámci 
přípravy nového zákona o odpadech.  
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jakým způsobem má dojít ke splnění požadavků dle § 9a. 
Zejména v případě nakládání s odpadem podle hierarchie 
nejméně vhodným způsobem je důslednost v požadavku 
průkaznosti žádoucí. 

HKČR 8. Připomínka k Příloze č. 4 bodu 11 

Požadujeme přehodnotit a výrazně snížit navrženou hodnotu 
výhřevnosti z úpravy směsných komunálních odpadů a dále 
dopracovat předmětné ustanovení o četnosti kontrol k prokázání 
výhřevnosti upravených komunálních odpadů. 

Odůvodnění: 

Požadujeme výrazně snížit hodnotu 8 000 kJ/kg. Navržená 
hodnota 8 000 kJ/kg je typická pro výhřevnost lignitu a jedná se 
tedy o technicky dobře spalitelný materiál. Tato skutečnost 
dokládá, že při této úrovni výhřevnosti je z hlediska hierarchie 
nakládání s odpady jednoznačně vhodnější energetické 
využívání nežli skládkování, což zakládá zásadní nesoulad jak 
se zákonem  
o odpadech, tak s evropskou směrnicí. Navrženou hodnotu je 
třeba podložit důvody k jejímu vymezení v navrhované výši. 
Předmětné ustanovení zároveň musí obsahovat pravidla, za 
jakých bude kontrolováno plnění obou podmínek, zejména pak 
požadavek na opakování rozborů při dosažení určité hmotnosti 
odpadů ukládaných na skládku. 

Akceptováno 
Hodnota bude nastavena 6,5 MJ/kg v sušině a 
četnost bude nastavena na každých 5000 t 
nebo jednou měsíčně. Zároveň bude nastaveno 
přechodné období do konce roku 2017. 
S tímto vypořádáním nesouhlasí UZS. 

HKČR 9. Připomínka k Příloze č. 5 písm. B bodu 1 

Požadujeme doplnit, jakým způsobem bude daná skutečnost 
prokazována. 

 

Odůvodnění: 

Prokázání této skutečnosti je nepochybně žádoucí, zároveň 
však není zřejmé, jakým postupem bude toto prokázání 
probíhat. Požadujeme zpracování metodiky MŽP, která stanoví, 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje.  
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jak prokazovat soulad s hierarchií nakládání s odpadem. Bez 
tohoto nástroje je účinnost tohoto požadavku obdobná, jako je 
stávající úprava bodu 1 a nepovede k očekávanému odklonu od 
skládkování odpadu. 

HKČR 10. Připomínka k Příloze č. 5 písm. B bodu 3 

Požadujeme doplnit minimální účinnost, s jakou musí být 
vytřídění složek provedeno. Dále požadujeme doplnit, jakým 
způsobem bude dosažení účinnosti prokazováno, aby příjemce 
odpadu měl tuto skutečnost za prokázanou. 

Odůvodnění: 

Navržené ustanovení je pouhým zkopírováním stávající definice 
úpravy komunálního odpadu pod písm. f). Ustanovení lze 
považovat za velmi vágní, neplnící smysl a účel novely vyhlášky 
a novel zákona o odpadech. Naplněním požadavku tak, jak je 
formulován, je pouhá existence systému třídění v obci (např. na 
sběrném dvoře). Reálné dopady jsou tedy nulové, pokud 
nebude stanovena minimální účinnost (v hmotnostních 
procentech) vytřídění složek z komunálního odpadu. 

Akceptováno částečně. 
Bude doplněn, že jde o případ, kdy je zajištěn 
oddělený sběr. 

HKČR 11. Připomínka k Příloze č. 10 tabulce 10.1 

Požadujeme zpracovat odůvodnění stanovení jednotlivých 
hodnot v předmětné tabulce, aby bylo zřejmé, na základě jakých 
experimentálních dat a na základě jakých úvah byly stanoveny 
jednotlivé hodnoty, takový materiál opakovaně předložit k 
připomínkování a navržené hodnoty upravit na základě 
vyhodnocení nového připomínkového řízení k těmto údajům. 

Odůvodnění: 

Oproti původní tabulce, kde byly uvedeny pouze limitní hodnoty 
sloupec I, jsou do tabulky přidány sloupce II, III a IV. Pokud 
bychom přijali rozčlenění na čtyři typy limitních hodnot se 
stanovením maximálních limitních hodnot IV, nelze s návrhem 
souhlasit, pokud nebudou doloženy jednoznačná a průkazná 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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experimentální data, na jejichž základě byly hodnoty stanoveny. 
Důvodová zpráva uvádí pouze zdůvodnění limitů ve sloupci IV, 
které byly nastaveny dle hodnot indikátorů znečištění zemin 
podle Metodického pokynu ministerstva životního prostředí – 
Indikátory znečištění, Věstník MŽP, leden 2014, částka 1 tj. 
indikátorů USEPA (United States Environmental Protection 
Agency), které se tak po nečekaném uplatnění v metodickém 
pokynu mají stát součástí národní legislativy bez širší diskuze o 
jejich relevanci. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli limitní hodnoty pro obsahy škodlivin v sušině odpadů 
stanoveny. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek. 

HKČR 12. Připomínka k Příloze č. 10 tabulce 10.2 

Požadujeme zpracovat odůvodnění stanovení jednotlivých 
hodnot v předmětné tabulce, aby bylo zřejmé, na základě jakých 
experimentálních dat a na základě jakých úvah byly stanoveny 
jednotlivé hodnoty a to jak bylo již výše uvedeno, přísnější než 
hodnoty vyhlášky pro kvalitu pitné vody. Zároveň požadujeme 
stanovit obdobně jako v tabulce 10.1 hranici maximálních 
nepřekročitelných hodnot, přičemž i v případě vodního výluhu je 
nutné trvat na potřebě vyhodnocení konkrétní lokality, kde má 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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být odpad využíván zpracováním hydrogeologického posudku, 
který by mohl v odůvodněných případech stanovit hodnoty 
odlišné od směrných limitních hodnot s omezením maximálních 
nepřekročitelných hodnot. Takový materiál požadujeme 
opakovaně předložit k připomínkování a navržené hodnoty 
upravit na základě vyhodnocení nového připomínkového řízení 
k těmto údajům. 

Odůvodnění: 

S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž základě 
byly hodnoty stanoveny. Přičemž tyto je třeba považovat za 
směrné s možným odchýlením se na základě 
hydrogeologického posudku s tím, že navržená tabulka bude 
obdobně jako u tabulky 10.1 doplněna o sloupec maximálních 
nepřekročitelných hodnot. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli limitní hodnoty pro přípustné koncentrace škodlivin ve 
výluhu. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek. 

HKČR 13. Připomínka k Příloze č. 10 tabulce 10.3 

Požadujeme zpracovat podrobné odůvodnění stanovení 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
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zpřísněných hodnot v předmětné tabulce u perlooček a růstu řas 
(z 30 na 20 %). Dále požadujeme doložit, na základě jakých 
kritérií byly zavedeny testy na bakteriích Vibrio a na salátu 
Lactuca. Jaký je vztah testování salátu Lactuca k hořčici bílé, 
obdobně pak testování bioluminiscence k testům na rybách, 
resp. jak odlišné/obdobné výsledky byly dosahovány, aby bylo 
zřejmé, na základě jakých experimentálních dat a na základě 
jakých úvah, byly tyto typy testů navrženy. Takto dopracovaný 
materiál opakovaně předložit k připomínkování a navržené 
hodnoty upravit na základě vyhodnocení nového 
připomínkového řízení k těmto údajům.  

Odůvodnění: 

S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž základě 
byly nové typy testů a limitní hodnoty stanoveny. Nelze souhlasit 
s pouhým odkazem na výzkum CeHO z roku 2010, který dle 
předkladatele navržené úpravy zdůvodňuje, zejména tehdy 
pokud samotné zpracování dopadů regulace na tento výzkum ve 
zdrojích dat neodkazuje. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity stanoveny. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek. 

využívání odpadů na povrchu terénu. 
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PSP 14.   

Hrad 15.   

Senát 16.   

KVOP 17.   

Komora-KA 18.   

Komora-KDP 19.   

Komora-KPZ 20.   

Komora-KVL 21.   

KUK 22. Bez připomínek.  

KZPS Všeobecně: 

Předložený návrh bude znamenat zvýšenou 
administrativní zátěž pro podniky, a z toho vyplývající zvýšené 
finanční náklady, aniž by znamenal faktické přínosy v ochraně 
životního prostředí. 

Splnění řady povinností, ukládaných předloženým 
materiálem znemožní provoz zařízení v oblasti využívání 
odpadů na povrchu terénu a ve vytěžených prostorách. Bude 
docházet nejen k zásadní časové prodlevě při realizaci 
jednotlivých dodávek k využití a jejich povolování. Velké 
množství využitelných stavebních odpadů bude končit na 
skládkách, přestože by i bez úpravy mohly být využity jako 
stabilizační prvky ve vytěžených prostorách apod. 

Stávající fungující systém, kdy je v souladu se 
zákonem a vyhláškou vydán provozovateli zařízení na využívání 
odpadů souhlas s provozem zařízení a souhlas s provozním 
řádem, ve kterém je přesně určen sortiment využívaných 
odpadů, dále jsou stanoveny podmínky přijetí odpadů do 
zařízení, v souladu s přílohou č. 11 jsou stanoveny další 
požadavky na kvalitativní parametry odpadů příloha č. 10.1 a 
10.2. Souhlas je vydán v případě využívání odpadů v daném 
místě v množství větším než 1 000 t na základě zpracovaného 
hodnocení rizika v dané lokalitě. Hodnocení rizik provádí osoba 
vlastnící oprávnění, vydané na základě znalostí a praktických 

 
 
Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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zkušeností v oblasti nakládání s odpady, geologie, 
hydrogeologie, báňských předpisů a úspěšně složené zkoušce 
na Českém báňském úřadu, v souladu se zvláštním právním 
předpisem. Dále je stanoven systém kontrol a monitoringu 
zařízení. Významnou skutečností je, že veškeré důlní vody jsou 
před jejich vypuštěním do veřejných vodotečů upravovány na 
hodnoty stanovené v rozhodnutích pro vypouštění důlních vod. 

23. Stávající systém provozu zařízení na využívání odpadů na 
povrchu terénu a ve vytěžených prostorách lomů zaručuje 
maximální ochranu životního prostředí, bezpečnost provozu 
zařízení a nakládání s odpady v souladu s legislativou. 
Proto doporučujeme nerušit všechny § a přílohu č. 11 
vztahující se na využívání odpadů na povrchu terénu a ve 
vytěžených prostorách, zejména pak nerušit zpracování 
hodnocení rizik! Za náhradu nelze považovat navrhované 
odborné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví podle 
§75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému využití 
místa, kde bude odpad na povrchu terénu využíván. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KZPS Zásadní připomínka: 

K bodu 22 - Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. - 
Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na 
povrchu terénu - Tabulka č. 10.1 Nejvýše přípustné 
koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Dodržení stanovených limitních hodnot II, III a 
maximálních limitních hodnot IV je v praxi u některých ukazatelů 
nereálné. 

Příklad: ukazatel As 

Hodnoty přírodního pozadí v ČR se mnohde pohybují od 
100 mg/kg až do několika tisíc mg/kg. Jsou to lokality nejen po 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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těžbě rud, ale i těžbě a spalování uhlí, aglomerace velkých měst 
apod. 

Tento návrh by pro lokality se zvýšeným přírodním 
pozadím nad navrhované limity v praxi znamenal: 

- nemožnost použít v místě materiály z daných lokalit 
(např. nadbytečný materiál z terénních úprav před 
nejrůznější výstavbou a jeho převoz na deponie zemin 
k dalšímu využití), 

- nutný nehospodárný návoz materiálu do těchto lokalit ze 
vzdálených míst, který by splňoval navrhované limity, 

- značné navýšení množství odpadu na ukládání na 
skládku, což je nesoulad s hierarchií v nakládání 
s odpady, 

- velké finanční zatížení nejen na ukládání odpadů na 
skládky, ale i na návoz materiálu z oblastí kde jsou 
hodnoty přírodního pozadí vybraných ukazatelů 
podlimitní, 

- a v konečném důsledku také nedostatek vhodného 
materiálu k terénním úpravám. 

 

Podobná situace je i v případě dalších ukazatelů, jako např. Cd 
a Pb. 

V současné době stanovuje limitní hodnoty pro využívání 
odpadů na povrchu terénu příslušný krajský úřad s přihlédnutím 
k hodnotám přírodního pozadí pro danou lokalitu. 

KZPS Formální připomínka 

§ 7 odst. 3 - v textu je uveden chybný odkaz na zákon 
o odpadech. Správně má být „…v souladu s § 21 odst. 1 písm. 
e) zákona.“ 

Neakceptováno 
Není předmětem novelizace. 
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Kr-jihočeský Zásadní připomínky: 

1) 

§ 2 Základní pojmy, písm. j) zrušený text v části odstavce j): 
„uvedeným v příloze č. 3 pod kódem R 10 vyjma aplikace na 
zemědělskou půdu“ 

Zrušením uvedeného textu končí označení zařízení R 10 pro 
využívání odpadů na povrchu terénu. Pokud je označení R 10 
zrušeno, jakým jiným označením  R?  se  tyto zařízení budou 
dále označovat? 

1) Pokud se zruší označení, měla by vyhláška řešit označení 
nové. 

Vysvětleno 
Využití na povrchu terénu nemůže být R10. 
Taková formulace přináší jednoznačný rozpor 
s popisem způsobu využití odpadu pod kódem 
R10 v příloze č. 3 zákona o odpadech. 
Využíván bude kód N1. 

Kr-jihočeský 2) 

§ 2 Základní pojmy, písm. p) text nově vložený na konec textu: 
„přičemž průsakové vody z jednoho sektoru skládky nesmí 
ovlivnit po celou dobu provozu skládky kvalitu odpadů v 
jiných sektorech skládky“ 

Navržené doplnění spočívající v požadavku na oddělení vod 
z jednotlivých sektorů (SOO3 a SOO1) je na vybudovaných 
skládkách  technicky nerealizovatelné. Realizace by byla možná 
pouze ve vybudování nových, zcela oddělených částí 
skládkového tělesa, oddělených těsněním (bariérou) se 
samostatným vnitřním drenážním systémem  průsakových vod. 

Toto nové vybudování zcela samostatných oddělených sektorů 
ztrácí smysl vzhledem k nepoměrně menšímu množství odpadů, 
které se ukládají na sektor SOO1 vůči sektoru SOO3, kam je 
ukládána většina odpadů.  

Navrhované řešení vyžaduje zabezpečit pro sektor SOO1 volný  
prostor v zařízení skládky, komplikovaně ho vybudovat a velmi 

Akceptováno částečně 
Bude upraveno. 
p) sektorem skládky - místně vymezená část 
skládky, která slouží k ukládání odpadů 
srovnatelných svým původem, složením a 
vlastnostmi, a která svým technickým 
provedením zabezpečí oddělené ukládání 
těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání 
kontaktu, vzájemnému ovlivnění nebo smíchání 
odpadů uložených v jednotlivých sektorech 
skládky po celou dobu jejich uložení,“ 
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nákladně ho provozovat (vzhledem k nepravidelnému návozu 
vhodných odpadů). 

2) Navrhované řešení povede k tomu, že do žádného zařízení 
nebude možno přijímat odpady na bázi sádry, s obsahem kovů                           
(i v nevytříditelné, rozptýlené formě), upravené některým ze 
způsobů stabilizace…. 

Kr-jihomoravský Zásadní připomínky:  

1. k  § 1 písm. i) 
Připomínka: 

Návrh vyhlášky nově již plán úprav skládky neřeší, naopak plán 
úprav skládky má být novelou vyhlášky zrušen – tudíž písm. i) je 
nerelevantní ve výčtu ustanovení § 1 vyhlášky. 

Akceptováno 

Kr-jihomoravský 2. k bodu 1 - § 2 písm. a) a f)  
Připomínka:  

K pojmu „směsné odpady“ (§ 2 písm. a) vyhlášky) a k pojmu 
„směsný komunální odpad“ (vyhláška č. 381/2001 Sb. – odpad 
katalogové číslo 20 03 01) je nově zaváděn podobný – matoucí 
pojem „směsné komunální odpady“ (zahrnuje odpady 
katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07). 
Např. dle přílohy č. 5 bod B odst. 4 nelze na skládku ukládat 
odpady skupiny 20 obsahující biologicky rozložitelnou složku 
(např. nelze ukládat odpady podskupiny 20 01 s biosložkou – 
papír, odpady z kuchyní a stravoven, oděvy, textil, dřevo a 
odpad 20 02 01). Resp. odst. 4 přílohy č. 5 bod B by měl znít: 
„Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná–li se o biologicky 
rozložitelnou složku obsaženou ve směsných komunálních 
odpadech. […]”. 

Vysvětleno 
Pojem směsné komunální odpady je v návrhu 
jednoznačně definován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr-jihomoravský 3. k bodu 1 - § 2 písm. e) 
Připomínka:  

Vysvětleno 
V této vyhlášce definice nebude, bude řešena 
odkazem na Katalog odpadů. 
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Navržená definice stabilizace odpadu chybně nezahrnuje 
výsledek procesu stabilizace, kterým může být i snížení 
nebezpečných vlastností odpadu např. pro jeho uložení na 
skládku. Navrhujeme definici doplnit. 

Kr-jihomoravský 4. k bodu 2 - § 2 písm. j) 
Připomínka: 

Nesouhlasíme se zrušením specifikace zařízení k využívání 
odpadů na povrchu terénu dle přílohy č. 3 zákona o odpadech - 
R10 bez náhrady (nesouhlasíme se zdůvodněním – viz definice 
druhé fáze provozu skládky v zákoně o odpadech). Jedním z 
cílů původní vyhlášky bylo sjednotit podmínky provozu a 
výkaznictví zařízení k nakládání s odpady (skládky a terénních 
úprav). Není zřejmé, jak mají být terénní úpravy následně dle 
přílohy č. 3 specifikovány – R11, R5? Dále není jisté, jakým 
zařízením dle přílohy č. 3 zákona o odpadech je druhá fáze 
provozu skládky. 

Vysvětleno 
Využití na povrchu terénu nemůže být R10. 
Taková formulace přináší jednoznačný rozpor 
s popisem způsobu využití odpadu pod kódem 
R10 v příloze č. 3 zákona o odpadech. 
Využíván bude kód N1.  

Kr-jihomoravský 5. k § 11 
Připomínka: 

Ustanovení § 11 vyhlášky nereflektuje na nově platná 
ustanovení zákona o odpadech vzhledem k termínům druhá a 
třetí fáze provozu skládky – navrhujeme upravit nejen 
terminologii, ale i stanovit podmínky pro čerpání finanční rezervy 
v rámci třetí fáze provozu skládky. Ustanovení § 11 stávající 
vyhlášky nelze pro třetí fázi provozu skládky použít.  
Navrhujeme upravit. 

Vysvětleno 
S ohledem na nezbytnost související změny 
zákona o odpadech bude řešeno v novém 
zákoně o odpadech a navazujících prováděcích 
předpisech.  

Kr-jihomoravský 6. k bodu 7 - § 12 
Připomínka: 

Vzhledem ke zkušenostem z praxe nesouhlasíme se zrušením 
vypracování a předložení odborného podkladu při rozhodování o 
podmínkách provozování zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu tzv.: „hodnocení rizika“ příloha č. 11 bod 2 a 3 
stávající vyhlášky – požadujeme doplnit.   

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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Cílem ustanovení § 12 odst. 1 nebylo, aby se vztahovalo na 
směsné komunální odpady a nikoliv, jak je uvedeno, pouze na 
odpad 20 03 01  – nutno opravit.  
Odkaz v ustanovení § 12 odst. 9 a odst. 11 návrhu vyhlášky 
považujeme z hlediska praxe za zcela nedostatečný. Krajský 
úřad může doklad obdobný „hodnocení rizika“ v případě 
využívání odpadů na povrchu terénu o kapacitě větší jak 2500 
t/rok získat v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001  
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo při vlastním 
projednávání vlivu záměru na životní prostředí. Nabízí se zde 
několik otázek. Bylo účelem novely vyhlášky volba výše 
uvedeného postupu? Mělo by tzv. „hodnocení rizik“ dle 
navrženého ustanovení § 12 odst. 9 vyhlášky částečně nahradit 
odborné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví? Pro koho 
by mělo být odborné stanovisko orgánu ochrany veřejného 
zdraví závazné v případě provozování zařízení dle § 14 odst. 2 
zákona o odpadech? 
 
Závěr 

Výše uvedená změna vyhlášky vyvolá nutnost přepracování 
všech souhlasů k provozování zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu a všech souhlasů - integrovaných povolení 
k provozování první a druhé fáze provozu skládek vč. 
provozních řádů těchto zařízení ze strany krajských úřadů. U 
zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu bude nutné 
oproti stávajícímu stavu, aby provozovatel získal odborné 
stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví. Event. jak je 
uvedeno výše v případě využívání odpadů na povrchu terénu o 
kapacitě větší jak 2500 t/rok podrobit takové zařízení nově 
postupu dle zákona č. 100/2001  Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (viz Metodický výklad bodu 10.1 a 10.2 
kategorie I a bodu 10.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 
100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j.:  
44448/ENV/15 ze dne 8. července 2015). 
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Kr-karlovarský 7.   

Kr-vysočina 
1. Připomínka k § 12 odst. 5: 

Navrhujeme v § 12 následující znění úvodní věty 
odstavce 5: 

„(5) Odpady mohou být využity k rekultivacím a terénním 
úpravám na povrchu terénu v území užívaném nebo 
určeném k bydlení, pro veřejnou zeleň, ke sportu a k 
rekreaci, v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. 
stupně ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených 
lomů, jejichž těžební prostor zasahuje pod úroveň hladiny 
podzemní vody, pokud“ 

Důvodem ke změně tohoto ustanovení je skutečnost, že 
ochranné pásmo I. stupně vodních zdrojů je stanovováno v 
souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů v bezprostřední blízkosti vodního zdroje. 
Do ochranného pásma I. stupně je přímo zákonem výslovně 
zakázán vstup a vjezd (§ 30 odst. 7 vodního zákona). 
Ochranná pásma II. stupně jsou v současné době 
stanovována ve většině případů jako od sebe oddělená území 
malého rozsahu oproti dříve stanovovaným uceleným územím. 
Takováto území jsou u zdrojů povrchových vod převážně 
stanovovaná např. v bezprostřední blízkosti vodních toků, kde 
by nebylo žádoucí, aby docházelo k ukládání odpadů, které by 
mohly negativně ovlivnit jakost povrchových či podzemních 
vod.  

V případě, že by byly odpady využity k zavážení a rekultivaci 
vytěžených lomů, jejichž těžební prostor zasahuje pod úroveň 
hladiny podzemní vody, tak potom nelze vyloučit ovlivnění 
jakosti podzemních vod, které jsou především určeny pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-královehradecký 8. Bez připomínek.  
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Kr-liberecký K předmětnému materiálu máme následující zásadní 
připomínky: 

1. bod 1: nová definice „směsné komunální odpady“ – 
Definice zahrnuje několik druhů odpadů, přičemž pro 
jeden z nich existuje téměř totožný název (200301 
směsný komunální odpad), což může být v praxi matoucí - 
např. v § 12 odst. 1 vyhlášky; doporučujeme tento nový 
pojem změnit. 

Vysvětleno 
Ostatní do této skupiny zařazené odpady, svým 
složením a způsobům, jakým je s těmito odpady 
běžně nakládáno směsnému komunálnímu 
opadu odpovídají. Směsný komunální odpad 
tvoří, co se týče množství odpadů, naprostou 
většinu odpadů této skupiny, proto byl zvolen 
navržený název této skupiny odpadů.  

Kr-liberecký 
2. bod 7: § 12 odst. 1 – Není jasný pojem „recyklát….v 

podobě tříděného kameniva“ – je tím myšlen nějak 
normovaný (stanovený) výrobek? S tím souvisí i námitka 
k str. 10 v materiálu Odůvodnění, poslední věta: 
předkladatel zde uvádí jako argument změny to, že 
použití neupraveného stavebního a demoličního odpadu 
při hrubých zavážkách je jeho odstraněním, což je 
nesmysl. Při stavbách je i hrubší – tedy nedrcený, 
kusovitý – stavební materiál pro určité fáze terénních 
úprav nezbytný. Tímto ustanovením se tedy takový 
odpad vyloučí z možnosti využití (a nebude možno 
nahradit jím primární suroviny).  

Akceptováno částečně 
V právní úpravě OH ani stavebního zákona není 
stanovena povinnost prohlídky staveb před 
jejich demolicí se zaměřením na protokolární 
zaznamenání znečištění stavby (kromě 
azbestu) odborně způsobilou osobou (pověřená 
osoba k hodnocení NV odpadů) a dále není 
stanovena povinnost odstranit nebezpečné 
složky a části stavby, které by mohly činit 
demoliční odpad nebezpečným (jako je tomu 
například v návrhu rakouského předpisu, podle 
kterého se po úpravě stanou ze stavebních a 
demoličních odpadů výrobky – recyklované 
kamenivo.   
Tříděné kamenivo je pojem, který je stanoven 

v technických normách, např. ČSN EN 13055-1 

a 2 Pórovité kamenivo (do betonu, malty, 

asfaltové směsi a povrchové úpravy, pro 

nestmelené a stmelené aplikace), ČSN EN 933-

1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

– Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 

Doplněna bude výjimka pro vybourané 
betonové a železobetonové bloky.  

Kr-liberecký 3. bod 7: § 12 odst. 9 – V praxi obdrží provozovatel zařízení 
základní popis odpadu  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
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od dodavatele odpadu až při přejímce, tzn. v době kdy 
už je vydáno rozhodnutí dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech a je pravomocné. Před zahájením provozu se 
provozovatel zařízení k ZPO nedostane a ani neví, kdo 
všechno mu odpad dodá. Má být stanovisko KHS 
vydáno až po zahájení provozu zařízení? Má být 
podkladem k vydání stanoviska žádost  
o udělení souhlasu zpracovaná dle § 1 odst. 1 vyhlášky 
383/2001 Sb.? Pokud ano, je třeba to takto jednoznačně 
naformulovat.  

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-liberecký 4. bod 17: Příloha č. 5 část B, bod 1 – Chybí podrobnosti 
zde uváděného posouzení podle § 9a odst. 2 – není 
jasné, čím se bude u daného využitelného odpadu 
prokazovat, že je nejlepší jej zaskládkovat. Budou někde 
stanoveny nějaké postupy takového posouzení? Text 
zároveň neupřesňuje ani kdo to bude prokazovat. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou novelizovány. Pro přímé prosazení 
hierarchie nakládání s odpady jeho a kontrolu 
nejsou v současném zákoně o odpadech 
dostatečné nástroje.  

Kr-liberecký 5. bod 18: Příloha č. 5 část B bod 3 – V tomto znění 
zůstává de facto nezměněn stávající stav, tj. na skládky 
se dál bude moci ukládat směsný komunální odpad, a to 
neupravený. Není tedy vůbec zřejmé, že by tato novela 
řešila „nové“ ustanovení zákona o odpadech v § 21 odst. 
7 (novela č. 229/2014Sb). A dále – jak se prokáže při 
návozu do skládky, že všechny zde uváděné složky byly 
ze směsných komunálních odpadů skutečně vytříděny?       
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně. 
Bude doplněno, že jde o případ, kdy je zajištěn 
oddělený sběr. 

Kr-liberecký 6. bod 22: V tabulce č. 10.1. Nejvýše přípustné 
koncentrace škodlivin v sušině odpadů jsou pro 
některé těžké kovy a jiné parametry  proti dřívějším 
návrhům stanoveny hodnoty nelogicky benevolentně, ale 
naopak došlo k rozšíření o některé parametry v této 
tabulce např. Cu, Zn, Co, Ba, Be. V případě kobaltu Co 
jsou zde nastaveny limitní hodnoty (velice přísné), které 
zabrání řadě odpadů v jejich dalším možném 
smysluplném využití.  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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Ve vyhlášce ministerstva zemědělství č. 257/2009 Sb., 
o využití sedimentů na zemědělskou půdu je povolený 
limit 30 mg Co/kg, v návrhu vyhlášky č.  294/2005 je 
navržena max. hodnota 23 mg Co/kg, přičemž v úvodu 
novely vyhlášky č. 294/2005 se uvádí, že využíváním 
odpadů na povrchu terénu není aplikace na 
zemědělskou půdu. Kobalt je prvek, který nepatří mezi 
toxické kovy jako Cd nebo Hg, ale je pro život nezbytný. 
Jeho obsah se např. ve směsném komunálním odpadu 
(SKO) nachází na úrovní 6,5 mg/kg SKO v tolerančních 
mezích 2,5 -10,5 mg/kg. Přísně stanovené limitní 
hodnoty pro některé další parametry (těžké kovy) vůbec 
nezohledňují přirozené koncentrace těchto látek 
v potravinách, které jsou určeny pro přímou spotřebu pro 
člověka (Nařízení 1881/2006/EC, kterým se stanoví 
maximální limity některých kontaminujících látek v 
potravinách). Jako příklad lze uvést bod 3.2 přílohy 
tohoto nařízení – kde obsah kadmia v játrech prasat a 
skotu může dosahovat 0,5 mg/ kg čerstvé hmotnosti, 
v ledvinách prasat drůbeže 1mg/ kg čerstvé hmotnosti, 
hlavonožci 1 mg/ kg čerstvé hmotnosti, doplňky stravy 
z mořských řas 3 mg/ kg. U některých těchto potravin 
tvoří vlhkost nejvýznamnější podíl na celkové hmotnosti. 
Pro další přiblížení - obsah Cd v SKO je na úrovni 5,8 
mg/kg SKO v tolerančním pásmu 3,6- 9.6 mg/kg SKO. 
Uvedené Nařízení v příloze v bodu 3.3 uvádí i povolené 
koncentrace rtuti v čerstvých potravinách např. 
svalovina ryb 0,5 mg/kg čerstvé hmotnosti, svalovina 
úhoře a tuňáka 1 mg/kg čerstvé hmotnosti. V těchto 
případech se přitom jedná  
o toxické prvky a jejich povolené přirozené koncentrace 
v některých čerstvých potravinách jsou vyšší, než 
připouští návrh vyhlášky pro odpady v suchém stavu, 
přičemž odpady nebudou aplikovány na zemědělskou 
půdu ani konzumovány.  
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Přitom koncentrace některých dalších TK v SKO: Pb 321 
mg/kg SKO (leží v tolerančním pásmu 273-992 mg/kg 
SKO), Zn v SKO má stoupající trend s průměrnou 
hodnotou 1224 mg/kg SKO – hodnoty leží v tolerančním 
pásmu 909 -1539 mg/kg.  

V případě, že novela stanoví nové parametry 
v absolutních hodnotách (v sušině), měly by se stanovit 
pro tyto látky i limitní hodnoty ve výluhu odpadů, neboť 
výluh jednoznačně určí, zda je tato látka v matrici 
zabudovaná tak, že je nevyluhovatelná a tudíž, i když ji 
matrice (odpad) obsahuje, nemůže škodit životnímu 
prostředí a naopak. Novela vyhlášky by měla 
zohledňovat oba tyto parametry tj. absolutní hodnoty a 
výluhy a měla by jednoznačně mít stanovené takové 
limitní hodnoty, které nebudou v rozporu s přirozenými 
koncentracemi v prostředí a z nelogické obavy o ochranu 
životního prostředí zabránit odpadům v jejich využívání. 
Stanovené limitní hodnoty jsou pro některé parametry 
nesmyslně nadhodnoceny a pro některé zase nelogicky 
podhodnoceny. 

Kr-moravskoslezský 1. PŘIPOMÍNKA 

K čl. I, bod 1 

§ 2 písm. e) doporučujeme upravit následujícím způsobem. 

„stabilizací odpadu - procesy, které mění nebezpečnost složek 
odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii 
ostatní odpad, 

Odůvodnění: 

Navržená formulace není v souladu s návrhem vyhlášky, kterou 
se stanoví Katalog odpadů, neboť v podskupině 19 03 se 
připouští, že po stabilizaci může mít odpad nebezpečné 

Vysvětleno 
V této vyhlášce definice nebude, bude řešena 
odkazem na Katalog odpadů. 
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vlastnosti. 
 

19 03 04*     Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně[1]) 
stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08 

19 03 05          Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 
03 04 

19 03 06*        Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný  
19 03 07          Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 

03 06 
19 03 08*        Částečně stabilizovaná rtuť 

Kr-moravskoslezský 2. PŘIPOMÍNKA 

K čl. I, bod 7 

§ 12 odst. 1 doporučujeme doplnit o zvýrazněný text: 

„Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsný 
komunální odpad, výstupy z úpravy směsného komunálního 
odpadu, nebezpečné odpady upravené stabilizací a odpady 
uvedené v příloze č. 5. Na povrchu terénu lze ze stavebních 
odpadů využívat pouze sedimenty, zeminy a hlušiny a recyklát 
ze stavebního a demoličního odpadu v podobě tříděného 
kameniva. 

Odůvodnění: 

7. Cílem je zamezit některým tendencím využívat nebezpečné 
odpady po stabilizaci a vyvedení do výrobkového režimu na 
povrchu terénu. 

Akceptováno částečně 
Bude formulováno, jako odpady vzniklé úpravou 
nebezpečných odpadů s výjimkou případů, kdy 
došlo k odstranění nebezpečných složek 
odpadu. 

Kr-olomoucký 1) K čl. I, bodu 5 - V § 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
navrhujeme zrušit písm. i) a stávající písm. j) změnit na písm. i) 

Zdůvodnění: 

Akceptováno 

                                                           
[1]) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
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Po zrušení § 5 „Obsah plánu úprav skládky“ vyhlášky je zjevně 
nadbytečný také odkaz v § 1 písm. i) zmiňující obsah plánu 
úprav skládky. 

Kr-olomoucký 2) K čl. I, bodu 7 - doporučujeme v § 12 odst. 1 slova: 
„směsný komunální odpad“ nahradit slovy: „směsné komunální 
odpady“  

Zdůvodnění: 

V § 12 odst. 1 je uvedeno mj., cit.: „na povrchu terénu nelze 
využívat 'směsný komunální odpad'“. Doporučujeme tento 
termín nahradit tak, že nelze využívat „směsné komunální 
odpady“, neboť termín „směsný komunální odpad“ je v souladu 
s Katalogem odpadů vyhrazen pouze katalogovému číslu „20 03 
01“ a mohlo by zde tedy docházet k nejednoznačným výkladům. 

Akceptováno 

Kr-olomoucký 3) K  čl. I, bodu 7 - doporučujeme v § 12 odst. 2 písm. b), § 
12 odst. 3 písm. b) a § 12 odst. 5 písm. c) slova: „svrchní vrstva 
do 1 m od povrchu terénu“ nahradit slovy: „svrchní vrstva do 1 m 
od konečného, případně projektovaného povrchu terénu“. 

Zdůvodnění: 

V § 12 je několik odkazů na tzv. „svrchní metr“ terénu. V praxi 
dochází k tomu, že provozovatelé terénních úprav zneužívají 
benevolentnějších požadavků na výsledky ekotoxikologických 
testů ve „svrchním metru“  i v průběhu terénních úprav, kdy 
tvrdí, že právě uložené odpady jsou přece „jeden metr od 
aktuálního povrchu terénu“. Doporučujeme proto nahradit výraz 
„svrchní vrstva do 1 m od povrchu terénu“ slovy „svrchní vrstva 
do 1 m od konečného, případně projektovaného povrchu 
terénu“. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

  

Kr-olomoucký 4) K  čl. I, bodu 7 - doporučujeme § 12 odst. 3 vyhlášky celý 
vypustit. 

Zdůvodnění: 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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V § 12 je dle našeho názoru nadbytečný odstavec 3, neboť není 
důvod, aby rekultivační vrstvy skládky měly mít větší obsah 
škodlivin, než „běžné terénní úpravy“. Na rekultivační vrstvy 
skládky, vzhledem k tomu, že se jedná o část skládky, která je 
v interakci s okolním prostředím, by se měly vztahovat stejné 
limity jako na terénní úpravy dle odst. 2 nebo ve vybraných 
lokalitách dle odst. 4. 

Kr-olomoucký 5) K bodu 23, tj. zrušení přílohy č. 11 - nesouhlasíme se 
zrušením povinnosti zpracovávat „hodnocení rizika“ dle odst. 4 
rušené přílohy č. 11. 

Zdůvodnění: 

Zrušením přílohy č. 11 odpadá mimo jiné i povinnost pro některé 
typy terénních úprav (nad 1000 tun) zpracovávat tzv. hodnocení 
rizika, které může mít při schvalování zařízení významnou roli 
např. při stanovení podmínek rozhodnutí, případně vyloučení 
rizikových odpadů. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-olomoucký 6) Nad rámec předloženého návrhu dále doporučujeme: 

Vzhledem k tomu, že v praxi je často zaměňováno využívání 
odpadů na povrchu terénu (zejména k terénním úpravám) se 
skládkami inertních odpadů, požadujeme upřesnit rozsah 
odpadů, které by mohly být při splnění ostatních legislativních 
požadavků používány pro terénní úpravy. 

Pro terénní úpravy jsou dle našeho názoru vhodné pouze 
některé druhy odpadů ze skupiny „01 Odpady z geologického 
průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 
kamene“ a skupiny „17 Stavební a demoliční odpady“, případně 
odpady katalogových čísel „19 12 09 Nerosty (např. písek, 
kameny)“ a „20 02 02 Zemina a kameny“. 

Umožnění využívání některých odpadů ze skupiny „10 Odpady z 
tepelných procesů“ se jeví jako rizikové vzhledem k tomu, že 
potenciálně vhodné odpady z této skupiny mají obvykle i 

Vysvětleno 
Na rozdíl od neupravených stavebních a 
demoličních odpady se jedná o homogenní 
materiály, které je možné velmi dobře testovat a 
ochrana životního prostředí je tak zajištěna 
splnění požadavků přílohy 10.  
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zrcadlovou položku, a nelze tudíž zcela vyloučit chybné 
přiřazení kategorie odpadu a následné uložení nebezpečného 
odpadu na povrchu terénu bez jakéhokoliv zabezpečení. 

Kr-pardubický 8. Bez připomínek.  

Kr-plzeňský Zásadní připomínky: 

1. Ke znění bodu 1. návrhu vyhlášky – v § 2 písm. f) by měl 
být doplněn i druh odpadu 20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže neurčené dle Katalogu odpadů, protože i tento 
druh odpadu může být v mnohých případech směsným 
komunálním odpadem. Pokud je záměr tento druh 
odpadu ve výčtu neuvádět, bylo by vhodné jej vyřadit 
ze seznamu odpadů v Katalogu odpadů v podskupině 
20 03. 

Vysvětleno 
MŽP se obává, že takový kód by mohl sloužit 
k obcházení zákazu ukládání biologicky 
rozložitelných odpadů na skládku. Ze skupiny 
20 03 není možné tento odpad vyřadit, protože 
se jedná o transpozici evropského předpisu.   

Kr-plzeňský 2. Ke znění bodu 3. návrhu vyhlášky – toto ustanovení 
bude obtížné splnit pro stávající skládky, kdy většinou 
mají společný drenážní systém pro celou skládku nebo 
část skládky. Krajský úřad má za to, že by bylo vhodné 
navrhnout přechodná ustanovení. 

Akceptováno částečně 
Bude upraveno. 
„p) sektorem skládky - místně vymezená část 
skládky, která slouží k ukládání odpadů 
srovnatelných svým původem, složením a 
vlastnostmi, a která svým technickým 
provedením zabezpečí oddělené ukládání 
těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání 
kontaktu, vzájemnému ovlivnění nebo smíchání 
odpadů uložených v jednotlivých sektorech 
skládky po celou dobu jejich uložení, přičemž 
průsakové vody z jednoho sektoru skládky 
nesmí ovlivnit po celou dobu provozu 
skládky kvalitu odpadů v jiných sektorech 
skládky, 

Kr-plzeňský 3. Ke znění bodu 5. návrhu vyhlášky – Vzhledem k tomu ze 
§ 5 vyhlášky má být zrušen, je dle názoru krajského 
úřadu nezbytné upravit § 1 vyhlášky tak, že se 
ustanovení § 1 písm. i) vyhlášky vypustí.   

Akceptováno 

Kr-plzeňský 4. Ke znění bodu 7. návrhu vyhlášky – znění § 12 odst. 7 je 
v rozporu se zněním § 33 odst. 2 zákona o odpadech 

Vysvětleno 
§ 33 zákona stanovuje podmínky pro využívání 
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(účinnost od 1. 3. 2016), ze kterého vyplývá, že kaly 
podle § 32 písm. a) zákona o odpadech mohou být 
použity pouze na půdu podle programu použití kalů. 

kalů na půdě, ale nijak neomezuje jiné způsoby 
jejich využívání.  

Kr-plzeňský 5. Ke znění bodu 7. návrhu vyhlášky – v § 12 odst. 9 
návrhu vyhlášky, je uvedeno, že podkladem pro vydání 
stanoviska orgánem ochrany veřejného zdraví je 
základní popis využívaného odpadů, ale ve fázi žádosti 
není možné předkládat základní popis odpadu, neboť ten 
nebývá v tom okamžiku znám. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-plzeňský 6. Ke znění bodu 22. návrhu vyhlášky – v tabulce č. 10.2 je 
dle názoru krajského úřadu nutné upravit text u NO3 a 
NO2. Krajský úřad má za to, že by správně měl být buď 
název dusičnanový a dusitanový dusík, pokud je 
označení dané v návrhu takto chápáno, nebo, a to je asi 
přesnější označení, by použil název dusičnany a 
dusitany. 

 
Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-středočeský § 4 odst. 2 – bod 4 

Ustanovení, že vzorky odpadů může odebírat i fyzická osoba, 
kterou odborně způsobilá osoba před odběrem prokazatelně 
proškolila, doporučujeme doplnit, že proškolená osoba nesmí 
být v závislém vztahu k vlastníku - původci odpadů. Minimálně 
by měla v tomto smyslu předložit čestné prohlášení. 

Vysvětleno 
Správný odběr vzorků je zajištěn Plánem 
vzorkování zpracovaným odborně způsobilou 
osobou. Pravidelný odběr vzorků může být 
ekonomicky snesitelně prováděn vlastně pouze 
pracovníkem, který vykonává práci 
v provozovně, kde je s daným odpadem 
nakládáno. 

Kr-středočeský § 12 odst. 4 – bod 7 

Návrh v § 12 odst. 4 nově upravuje možnost překročení limitních 
hodnot škodlivin v sušině při využívání odpadu na povrchu 
terénu. Doporučujeme doplnit ustanovení tak, aby kromě určující 
hodnoty dané látky v sušině pozadí byl brán v potaz i výluh 
škodliviny ve využívaném odpadu. Při stejném obsahu v sušině 
může být rozdílný výluh s ohledem na formu konkrétní 
škodliviny. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-středočeský § 12 odst. 5 – bod 7 Vysvětleno 
S ohledem na § 3 odst. 7 zákona se na využití 
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7. Upozorňujeme, že určité zpřísnění požadavků na kvalitu odpadu 
využívaného na povrchu terénu ve smyslu § 12 odst. 5 se bude 
míjet účinkem v případě, že nebude následovat stejný 
požadavek i na výrobky z odpadů používané stejným způsobem. 
V současné době taková povinnost obecně neexistuje a není 
problém certifikovat odpad na výrobek. Lze tak očekávat nárůst 
množství výrobků. 

výrobků z odpadů na povrchu terénu vyhláška 
č. 294/2005 Sb. vztahuje. 

Kr-středočeský Příloha č. 11 ke stávající vyhlášce, bod 4 

Dáváme ke zvážení možnost nerušit zcela povinnost vypracovat 
hodnocení rizika v případě využívání odpadů v množství více 
než 1000 tun, ale zvýšit limitní množství pro vypracování 
hodnocení. Množství, od kterého by bylo nutné hodnocení rizika 
vypracovat, navrhujeme 100 000 tun. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-středočeský V poznámce pod čarou č. 2 stávající vyhlášky je třeba uvést 
aktuální odkaz na zákon o ochraně ovzduší, tj. zákon č. 
201/2012 Sb. 

Vysvětleno 
Tato poznámka není novelizována, z toho 
důvodu není nezbytné odkaz měnit. S ohledem 
na obecná pravidla výkladu je třeba ji vykládat 
tak, že odkaz na nový zákon o ochraně ovzduší 
obsahuje.  

Kr-středočeský Zásadní připomínky: 

§ 5 – bod 5 

V souvislosti s navrženým zrušením § 5 vyhlášky č. 294/2005 
Sb. je třeba rovněž zrušit § 1 písm. i) této vyhlášky, neboť 
vyhláška již obsah plánu úprav skládky neobsahuje. 

Akceptováno 

Kr-středočeský § 12 – bod 7 

Z ustanovení § 12 odst. 9 není zřejmé, v rámci jakého řízení 
bude nutné předložit „odborné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví podle § 75 písm. b) zákona o 
odpadech“ v případě, že se bude jednat o využívání odpadu na 
povrchu terénu v zařízení ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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odpadech. To znamená v zařízení, které nevyžaduje souhlas 
podle zákona o odpadech a žádné řízení podle tohoto zákona 
se nevede.  

Kr-středočeský § 12 – bod 7 

V návrhu vyhlášky je dále uvedeno, že podkladem pro odborné 
stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 
75 písm. b) zákona o odpadech je „základní popis využívaného 
odpadu“. Není zřejmé, kdy, v jaké fázi a jakého řízení bude 
odborné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví uplatněno. 
Základní popis odpadu je zpracováván vždy pro příjem 
konkrétního odpadu do zařízení, tedy až ve fázi provozování 
zařízení. Jestliže navržený text má znamenat, že se orgán 
ochrany veřejného zdraví bude vyjadřovat aktuálně k příjmu 
každého konkrétního odpadu až v rámci provozu zařízení, je 
nutné to formulovat jednoznačně. Má-li být stanovisko vydáno 
dříve než bude zařízení provozováno, základní popis odpadu 
nebude k dispozici, respektive nikoli v celém sortimentu 
přijímaných odpadů. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Kr-ústecký 1. K čl. I. bodu 3 návrhu vyhlášky 
Upozorňujeme na skutečnost, že navržená definice sektoru 
skládky v nově navrhovaném znění § 2 písm. p) neodpovídá 
současnému stavu v území. Konkrétně například v Ústeckém 
kraji žádná z jedenácti skládek S-OO nedisponuje sektory s 
odděleným systémem nakládání s průsakovými vodami a žádná 
z těchto skládek nebyla takto ani projektována. V praxi proto 
vyvolá zavedení této definice změnu stávajících IP v tom 
smyslu, že pravděpodobně podskupina S-OO1, která je 
kvantitativně méně významná (zřejmě i z hlediska tržeb pro 
provozovatele), bude nadále z IP vyloučena do doby, než budou 
vybudovány nové sektory odpovídající této nové definici. 
Domníváme se, že obdobná situace pravděpodobně nastane i v 
jiných krajích. Bude-li tato definice zavedena, doporučujeme 
proto zvážit odložení účinnosti tohoto ustanovení, aby bylo 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
„p) sektorem skládky - místně vymezená část 
skládky, která slouží k ukládání odpadů 
srovnatelných svým původem, složením a 
vlastnostmi, a která svým technickým 
provedením zabezpečí oddělené ukládání 
těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání 
kontaktu, vzájemnému ovlivnění nebo smíchání 
odpadů uložených v jednotlivých sektorech 
skládky po celou dobu jejich uložení., přičemž 
průsakové vody z jednoho sektoru skládky 
nesmí ovlivnit po celou dobu provozu 
skládky kvalitu odpadů v jiných sektorech 
skládky, 
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možno potřebné změny IP provést. 
Tato připomínka je doporučující. 

Kr-ústecký 2. K čl. I. bodu 7 návrhu vyhlášky 
Navrhujeme upravit znění poslední věty nového § 12 odst. 4 
takto: 
 
„(4) Překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin v sušině 
odpadů podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) je 
možné v případě, že hodnoty sledovaných ukazatelů v přírodním 
pozadí v místně specifických podmínkách lokality jsou vyšší.  
Zjišťování hodnot ukazatelů škodlivin v pozadí dotčené lokality 
se provádí podle technické normy ČSN EN ISO 19258 Kvalita 
půdy – Návod pro stanovení hodnot pozadí. Překročení hodnot 
ukazatelů je možné u nejvýše tří vybraných ukazatelů u 
využívaného odpadu. Hodnoty těchto vybraných ukazatelů 
nesmí překročit limitní hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1, 
sloupec IV přílohy č. 10 ani v případě, že hodnoty zjištěné v 
přírodním pozadí dotčené lokality budou vyšší. Limitní hodnoty 
těchto vybraných ukazatelů musí být stanoveny provozním 
řádem příslušného zařízení do výše hodnoty pozadí, nesmí 
však překročit limitní hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1 
sloupec IV přílohy č. 10 ani v případě, že hodnoty zjištěné 
v přírodním pozadí lokality budou vyšší.“ 
 
Odůvodnění: 
Oproti platné právní úpravě dané bodem 5 přílohy č. 11 
nevyplývá z navrhovaného znění § 12 odst. 4, že by zvýšené 
limitní hodnoty vybraných ukazatelů v případech zvýšených 
hodnot pozadí měly být individuálně projednávány a 
stanovovány v řízeních ve věci souhlasu k provozování zařízení 
formou závazných ustanovení provozního řádu. Navrhované 
znění podle našeho názoru naopak připouští výklad, podle 
kterého by maximální hodnoty uvedené ve sloupci IV byly 
směrodatné vždy při jakémkoliv překročení hodnot pozadí. To by 
však v praxi vedlo k uplatňování těchto relativně benevolentních 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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limitů i v případech, v nichž by skutečně dosahované hodnoty 
pozadí tak vysoký obsah škodlivin v odpadu nijak 
neodůvodňovaly. Proto se navrhuje stanovovat v těchto 
případech tyto limity i nadále individuálně závazným způsobem 
v provozním řádu a zároveň odvozovat jejich hodnotu od 
skutečných hodnot pozadí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Kr-zlínský 8. Bez připomínek.  

NBÚ 9. Bez připomínek.  

NKÚ 10. Bez připomínek.  

NSOUD 11. Bez připomínek.  

NSSOUD 12.   

Komora-NK 13.   

PSP_ZV 14.   

RRTV 15.   

SMSCR 16.   

Senát_ZV 17.   

SSHR 18. Bez připomínek.  

SÚJB Zásadní připomínka: 
 
Příloha č. 5 písm. A bod 10 
Požadujeme odstranění poznámky pod čarou č. 16 a doplnění 
slov „podle atomového zákona“ jak je uvedeno níže: 
 
Příloha č. 5 Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na 
skládky všech skupin a používat jako technologický materiál 
nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky 
ukládat jen za určitých podmínek 
 
A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech 
skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na 
povrchu terénu 
  
10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění 
jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí podle 

Neakceptováno 
Není předmětem novelizace. Odkaz na 
poznámku pod čarou navíc nemá normativní 
charakter. 
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atomového zákona 16). 
  
------------------------------------------  
16) § 57 odst. 1 písm. e) vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 
  
 
Odůvodnění: 
Uvádění radionuklidů do životního prostředí je upraveno v § 8 
zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění, a 
podmínkami stanovenými vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně, v platném znění. Je-li obsah radionuklidů v odpadu 
takový, že jej lze uvolnit do životního prostředí, mělo by být 
možné tento odpad uvolnit rovněž prostřednictvím uložení na 
skládku odpadů. Současná právní úprava toto však dostatečně 
nereflektuje. Stávající ppč. 16 odkazuje na původní znění 
vyhlášky č. 307/2002 Sb. a na v ní uvedené podmínky pro 
ukládání na skládku odpadů. Tyto však byly později pozměněny 
a odkaz v ppč. 16 zastaral (ppč. by měla odkazovat na § 8 
atomového zákona a pamatovat na všechny případy odpadů 
s obsahem radionuklidů). I přesto, že poznámka pod čarou 
nemá normativní charakter, vnáší špatný odkaz v ní obsažený 
do právní úpravy nejistotu, která v praxi často vede k tomu, že 
odpady obsahující radionuklidy v množství, které lze uvolnit do 
životního prostředí, nejsou ukládány na skládky a hromadí se na 
místech svého vzniku. Toto rozhodně nelze považovat za stav 
ideální a do budoucna udržitelný. Jedná se především o odpady 
obsahující přírodní radionuklidy, které vznikají na tzv. NORM 
pracovištích například při výrobě stavebního materiálu. Proto 
navrhujeme odstranění zastaralé ppč. 16 a doplnění odkazu na 
atomový zákon. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vede této 
věci průběžně s Ministerstvem životního prostředí jednání a 
výše uvedený postup (tedy zajištění možnosti ukládání těchto 
odpadů na skládky) je v souladu s domluvenými závěry 
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z jednání.  
19.  

SMOČR Zásadní připomínky: 

Připomínky obecné 

Naproti tomu, že Česká republika novelou zákona o odpadech 
deklarovala od roku 2024 zákaz skládkování, přesněji odklon od 
tohoto způsobu odstraňování odpadů v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady, je dle názoru Svazu měst a obcí ČR (dále 
také „Svaz“) předložený návrh vyhlášky návratem zpět 
k podpoře skládkování, neboť požadavky které jsou v návrhu 
formulovány, nejdou příliš nad rámec těch stávajících, které již 
dnes nejsou nijak prokazatelně kontrolovány a zjišťovány. 
Vyhláška by měla pro tyto požadavky stanovit jasná 
a nepřekročitelná pravidla k jejich ověřování, což se bohužel 
nestalo.  

Zarážející je také zdroj dat použitých pro zpracování hodnocení 
RIA, resp. spolupracují osoby, mezi kterými jsou také zástupci 
společností, jejichž činnost je na obsahu vyhlášky závislá. Tato 
skutečnost je tak v kontextu účelovosti navrhovaných úprav, což 
je v rozporu se zmíněnou novelou zákona o odpadech.  

Návrh také významně zasahuje do způsobu nakládání 
s odpadem, který může být využíván k ukládání na povrchu 
terénu, přičemž nedůvodně snižuje potenciál využití odpadů, 
které mají inertní povahu s minimálním zásahem do životního 
prostředí. Svaz z tohoto důvodu návrh důrazně odmítá 
a požaduje jeho komplexní přepracování s dopracováním 
zdůvodnění nastavení limitních hodnot (viz níže). V této 
souvislosti je nutné rovněž podrobně vysvětlit, proč jsou takto 
zásadně upravovány požadavky na využívání odpadů na 
povrchu terénu, neboť rozšíření působnosti zákona o odpadech 
na sedimenty z koryt vodních toků a vodních nádrží, nejsou 
relevantním důvodem.  

Vysvětleno 
Návrh neprovádí ustanovení o zákazu 
skládkování od roku 2024. Toto ustanovení 
bude provedeno samostatnou vyhláškou.  
Skutečnost, že je někdo požádán o data, která 
jsou použita pro přípravu RIA, neznamená, že 
má jakýkoliv vliv na její podobu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

53 

Ačkoliv návrh zdůvodňuje předložení návrhu transpozicí 
evropských směrnic do české legislativy má Svaz za to, že často 
jde nad jejich rámec, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění.  

SMOČR 
Připomínky konkrétní: 

Svaz měst a obcí ČR k návrhu uplatňuje následující zásadní 
připomínky: 

1) § 2 písm. e) 

Svaz požaduje přepracovat definici tak, aby více odpovídala 
skutečnosti. 

Odůvodnění:  
Implementace rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. 
prosince 2014, upravující pojmy stabilizace a solidifikace 
neodpovídá standardu v ČR. Stabilizací může procházet 
i odpad kategorie ostatní, ačkoliv ve smyslu vyhlášky o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nevykazuje 
nebezpečné vlastnosti, nevyhovuje parametrům pro 
skládkování. Např. v ukazateli Arsen je limit pro skládkování 
na skládce nebezpečného odpadu 2,5 mg/l, odpad 
s výluhem 3 mg/l by tedy nemohl být uplatněn ani na této 
skládce a bylo by nutno jej stabilizovat – přitom limit pro 
stanovení nebezpečnosti je 5 mg/l. Přestože se tedy 
nejedná o nebezpečný odpad, bez stabilizace se na skládku 
nedá uložit.  

Vysvětleno 
Postup stabilizace popsán v příloze č. 6 
vyhlášky a bude dále upraven. 
Pojmy stabilizace, částečná stabilizace a 
solidifikace budou definovány v Katalogu 
odpadů a ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. na ně 
bude odkazováno. 
 

SMOČR 
2) § 12 odst. 3 

Ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem. 
“(3) Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k 
vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a 
svrchní rekultivační vrstvy skládky podle technické normy 
ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace 
skládek a rekultivační vrstvy odkališť, pokud…“ 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

54 

Odůvodnění: 
V uvedeném ustanovení je zřejmě chybně uveden název 
technické normy ČSN 80 8035, která se jmenuje 
Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. 

SMOČR 
3) § 12 odst. 4 

Ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem. 
„(4) Překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin v sušině 
odpadů podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) je 
možné v případě, že hodnoty sledovaných ukazatelů 
v přírodním pozadí v místně specifických podmínkách 
lokality jsou vyšší. Zjišťování hodnot ukazatelů škodlivin v 
pozadí dotčené lokality se provádí podle technické normy 
ČSN EN ISO 19258 Kvalita půdy – Návod pro stanovení 
hodnot pozadí. Překročení hodnot ukazatelů je možné u 
nejvýše tří vybraných ukazatelů u využívaného odpadu. 
Hodnoty těchto vybraných ukazatelů nesmí překročit limitní 
hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1, sloupec IV přílohy č. 
10 ani v případě, že hodnoty zjištěné v přírodním pozadí 
dotčené lokality budou vyšší.“ 

Odůvodnění:  
Požadujeme, aby navrhovaný výběr 3 ukazatelů byl 
nahrazen jednoznačným postupem, např. 
hydrogeologickým posouzením se zohledněním místního 
prostředí, což jasně odliší, zda dojde k narušení kvality 
životního prostředí. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SMOČR 
4) § 12 odst. 5 

Ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem. 

„(5) Odpady mohou být využity k rekultivacím a terénním 
úpravám na povrchu terénu v území užívaném nebo 
určeném k bydlení, pro veřejnou zeleň, ke sportu a k 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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rekreaci, v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. 
stupně ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených těch 
částí lomů, jejichž těžební prostor zasahuje, které zasahují 
pod úroveň hladiny podzemní vody, pokud“ 

Odůvodnění:  
Svazu není zcela zřejmý důvod, a nelze jej nalézt ani 
v příslušné části Odůvodnění, pro požadavek omezení užití 
odpadů na území užívaném nebo určeném k bydlení, pro 
veřejnou zeleň, ke sportu a k rekreaci. Jsme toho názoru, že 
na zmíněných územích není důvod pro přísnější parametry 
pro využívání odpadů, než je vyžadováno pro obecné použití 
na povrchu terénu. 

SMOČR 
5) § 12 odst. 8 

Ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem. 

„(8) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti 
k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním 
popisu odpadu, jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1. 
Základní popis odpadu, využívaného na povrchu terénu, je 
platný pouze pro dotčenou lokalitu jeho vzniku.“ 

Odůvodnění:  
Podle přílohy č. 1 k návrhu vyhlášky musí být uveden název 
a adresa provozovny a popis vzniku odpadu. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SMOČR 
6) příloha č. 1 bod 3 písm. d) (vyhl. č. 383/2001 Sb.) 

Ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem. 

„d) prohlášení posouzení celkových dopadů životního 
cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním 
vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z 
hlediska ochrany životního prostředí k prokázání, že s 
odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje.  
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hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona,“ 

Odůvodnění:  
7) Uvedené ustanovení zákona o odpadech jasně v odst. 2 hovoří 

o nutnosti posouzení celkových dopadů životního cyklu 
zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem 
na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 
prostředí. 

SMOČR 
7) příloha č. 4 bod 11 
Zcela zásadně nesouhlasíme s navrženou hodnotou 
výhřevnosti a požadujeme její snížení a dále dopracování 
předmětného ustanovení o četnosti kontrol k prokázání 
výhřevnosti upravených komunálních odpadů. 

Odůvodnění:  
Svaz dlouhodobě uvádí, že parametrem pro omezení 
skládkování odpadů by měla být výhřevností vyšší než 3,5 
MJ/kg (nebo případně vyšší než 3 % TOC – obsah 
organického uhlíku). Navržená hodnota odpovídá 
výhřevnosti lignitu. Směsný KO s výhřevností 8 MJ/kg je 
tedy zcela bez problémů možné energeticky využít a 
navrhovaná hodnota je v rozporu s hierarchií nakládání 
s odpady, resp. s českou i evropskou legislativou. Navržená 
hodnota nadto opět není žádným způsobem ze strany 
předkladatele zdůvodněna. 

V uvedeném ustanovení dále postrádáme specifikaci kontrol 
plnění navrhovaných podmínek. 

Akceptováno 
Hodnota bude nastavena 6,5 MJ/kg v sušině a 
četnost bude nastavena na každých 5000 t 
nebo jednou měsíčně. Zároveň bude nastaveno 
přechodné období do konce roku 2017. 
S tímto vypořádáním nesouhlasí UZS. 

SMOČR 
8) příloha č. 5 písm. B) bod 1 

Stejně jako u předchozího bodu, i zde požadujeme doplnit, 
jakým způsobem bude uvedené prokazováno. 

Odůvodnění:  
Bez stanovení jasných pravidel bude vymahatelnost tohoto 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje. .  
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ustanovení velmi malá a nepovede k očekávanému odklonu 
od skládkování odpadu. 

SMOČR 
9) příloha č. 5 písm. B) bod 3 

Stejně jako u předchozích připomínek, i zde požadujeme 
doplnit, jakým způsobem bude uvedené prokazováno a dále 
také minimální účinnost 

Odůvodnění:  
Z podstaty prováděcích předpisů vyplývá, že jejich obsah by 
již měl být konečným, nikoliv vágním či zavádějícím. 

Akceptováno částečně. 
Bude doplněn, že jde o případ, kdy je zajištěn 
oddělený sběr. 

SMOČR 
10)    příloha č. 10 - tabulka 10.1 

Požadujeme předložit zdůvodnění navrhovaných hodnot a 
celkově úpravy tabulky. Je zcela tristní, že takto zásadní 
změny jsou navrženy bez možnosti diskuze 
zainteresovaných stran nad způsobem stanovování daných 
hodnot. Domníváme se, že změně měla předcházet jasná 
diskuze. 

Odůvodnění:  
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 
jsou pro některé těžké kovy a jiné parametry  proti dřívějším 
návrhům stanoveny  nelogicky benevolentně, ale naopak 
došlo k rozšíření o některé parametry v této tabulce např. 
Cu, Zn, Co, Ba, Be. V případě kobaltu jsou navrženy velmi 
přísné limitní hodnoty, které zabrání řadě odpadů v jejich 
dalším možném smysluplném využití. Ve vyhlášce o využití 
sedimentů na zemědělskou půdu je povolený limit 30 mg 
Co/kg, v návrhu vyhlášky je navržena max. hodnota 
23 mg Co/kg, přičemž v úvodu návrhu vyhlášky se uvádí, že 
využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na 
zemědělskou půdu. Kobalt je prvek, který nepatří mezi 
toxické kovy jako Cd nebo Hg, ale je pro život nezbytný.  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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Přísně stanovené limitní hodnoty pro některé další 
parametry vůbec nezohledňují přirozené koncentrace těchto 
látek v potravinách, které jsou určeny pro přímou spotřebu 
pro člověka viz Nařízení Komise (ES) 1881/2006/EC. Jako 
příklad uvádíme bod 3.2 přílohy tohoto Nařízení, kde obsah 
kadmia v játrech prasat a skotu může dosahovat 0,5 mg/kg 
čerstvé hmotnosti, v ledvinách prasat drůbeže 1 mg/kg 
čerstvé hmotnosti, hlavonožci 1 mg/kg čerstvé hmotnosti, 
doplňky stravy z mořských řas 3 mg/kg. U některých těchto 
potravin tvoří vlhkost nejvýznamnější podíl na celkové 
hmotnosti. Pro další přiblížení uvádíme obsah Cd v SKO, 
který je na úrovni 5,8 mg/kg SKO v tolerančním pásmu 3,6 - 
9.6 mg/kg SKO. Zmíněné Nařízení v příloze bodu 3.3 uvádí 
i povolené koncentrace rtuti v čerstvých potravinách např. 
svalovina ryb 0,5 mg/kg čerstvé hmotnosti, svalovina úhoře 
a tuňáka 1 mg/kg čerstvé hmotnosti. Jak je uvedeno výše, 
v těchto případech se jedná o toxické prvky a jejich 
povolené přirozené koncentrace v některých čerstvých 
potravinách jsou vyšší, než připouští návrh vyhlášky pro 
odpady v suchém stavu, které nebudou aplikovány na 
zemědělskou půdu ani konzumovány.  

V případě, že se stanoví nové parametry v absolutních 
hodnotách, měli by se stanovit pro tyto látky i limitní hodnoty 
ve výluhu odpadů, neboť výluh jednoznačně určí, zda je tato 
látka v matrici zabudovaná tak, že je nevyluhovatelná a 
tudíž, i když ji matrice-odpad obsahuje, nemůže škodit 
životnímu prostředí a naopak. V případě, že sledovaný 
parametr je pod úrovní absolutních hodnot v matrici, není to 
zárukou, že se nebude uvolňovat do výluhu v množství, 
které může poškodit ŽP. Návrh vyhlášky by měl 
zohledňovat oba tyto parametry tj. absolutní hodnoty a 
výluhy a měl by jednoznačně mít stanovené takové limitní 
hodnoty, které nebudou v rozporu s přirozenými 
koncentracemi v ŽP  a z nelogické obavy o ŽP zabránit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

59 

odpadům v jejich využívání. Stanovené limitní hodnoty jsou 
pro některé parametry nesmyslně nadhodnoceny a pro 
některé zase nelogicky podhodnoceny.  

Z navržených hodnot nabýváme dojmu, že tato vyhláška 
nemá za cíl omezení skládkování, ale naopak využívání 
odpadů. 

SMOČR 
11) příloha č. 10 - tabulka 10.2 

Stejně jako v předchozím bodě, požadujeme zpracovat 
odůvodnění stanovení jednotlivých hodnot v předmětné 
tabulce, aby bylo zřejmé na základě jakých 
experimentálních dat a na základě jakých úvah byly 
stanoveny jednotlivé hodnoty mnohdy přísnější než hodnoty 
vyhlášky pro kvalitu pitné vody. Zároveň požadujeme 
stanovit obdobně jako v tabulce 10.1 hranici maximálních 
nepřekročitelných hodnot, přičemž i v případě vodního 
výluhu je nutné trvat na potřebě vyhodnocení konkrétní 
lokality, kde má být odpad využíván zpracováním 
hydrogeologického posudku, který by mohl v odůvodněných 
případech stanovit hodnoty odlišné od směrných limitních 
hodnot s omezením maximálních nepřekročitelných hodnot. 
Takový materiál požadujeme opakovaně předložit 
k připomínkování a navržené hodnoty upravit na základě 
vyhodnocení nového připomínkového řízení k těmto 
údajům. 

Odůvodnění:  
S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doložena 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž 
základě byly hodnoty stanoveny.  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
 

SMOČR 
12) příloha č. 10 - tabulka 10.3 

Požadujeme zpracovat podrobné odůvodnění stanovení 
zpřísněných hodnot v předmětné tabulce u perlooček a 
růstu řas (z 30 na 20 %). Dále požadujeme doložit, na 

Vysvětleno 

Zachován bude i stávající přístup. Ekotesty byly 
do vyhlášky zařazeny s ohledem na zajištění 
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základě jakých kritérií byly zavedeny testy na bakteriích 
Vibrio a na salátu Lactuca. Jaký je vztah testování salátu 
Lactuca k hořčici bílé, obdobně pak testování 
bioluminiscence k testům na rybách, resp. jak 
odlišné/obdobné výsledky byly dosahovány, aby bylo 
zřejmé, na základě jakých experimentálních dat a na 
základě jakých úvah, byly tyto typy testů navrženy. Takto 
dopracovaný materiál opakovaně předložit k připomínkování 
a navržené hodnoty upravit na základě vyhodnocení nového 
připomínkového řízení k těmto údajům.  

Odůvodnění:  
S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž 
základě byly nové typy testů a limitní hodnoty stanoveny. 
Nelze souhlasit s pouhým odkazem na výzkum CeHO 
z roku 2010, který dle předkladatele navržené úpravy 
zdůvodňuje, zejména tehdy pokud samotné zpracování 
dopadů regulace na tento výzkum ve zdrojích dat 
neodkazuje. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do právního řádu České republiky ani v 
souvisejících předpisech jakékoli požadavky na výsledky 
zkoušek ekotoxicity stanoveny. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na 
posouzení nebezpečnosti látek na základě přílohy III 
Směrnice 2008/98/ES. V příloze III Směrnice 2008/98/ES je 
uvedeno pouze slovní vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, 
atd. Samotná směrnice limity neurčuje. Dále se zde uvádí, 
že přiřazení nebezpečných vlastností se provede na 
základě kritérií uvedených v příloze VI Směrnice Rady 

rychlého oživení místa, na němž byly odpady 
umístěny, faunou a flórou a s ohledem na 
zajištění objektivity (testování vodného výluhu 
zahrnuje synergické chování chemických 
škodlivin v odpadu). 

Nově navržený způsob je časově efektivnější a 
vychází ze změny testovaných organismů a 
doplnění výluhových testů kontaktními - 
vypuštění organismu zástupce obratlovců (ryby) 
a organismu hořčice bílá, pro který není 
stanovena technická norma a testy mnohdy 
nevykazovaly relevantní výsledky. Nahrazení 
zkoušky s rybami testem s bioluminiscenčními 
bakteriemi je v souladu s celosvětovým trendem 
upouštění používání vyšších organismů 
(obratlovců) k jakýmkoliv testům. Test pro 
bioluminiscenci je ve světě velmi rozšířen a jeho 
použití je prokázáno mnoha světovými studiemi. 
Test je navíc doporučen v technické zprávě 
CEN pro využití odpadů (CEN/TR 16110 
Charakterization  of waste - Guidance on the 
use of ecotoxicity test applied to waste.), stejně 
jako kontaktní test s vyššími rostlinami.  
 
Výčet testovaných organismů navržených ve 
vyhlášce vychází jednak z výzkumu CeHO VÚV 
v letech 2005 - 2011 a jednak z průběžné 
prezentace studie pro posouzení různých 
přístupů hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 
14 dne 20.4.2015 v Brusselu (Workshop DG 
ENV on HP 14), která byla zadaná Komisí 
v roce 2014.  
Některé poznatky z uvedeného výzkumu CeHO: 

- Do hodnocení ekotoxicity byla zapojena 
pracoviště: VÚV T.G.M.,  CeHO, VÚV 
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67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek. 

T.G.M.,  pobočka Ostrava,  Ústav 
chemie ochrany prostředí VŠCHT 
Praha, laboratoře firmy ENVISAN GEM 
a.s., Zdravotní ústav Kladno, Centrum 
RECETOX Masarykovy univerzity Brno; 

- Výchozími podklady pro studii bylo 
hodnocení ekotoxicity odpadů v českých 
právních předpisech a předpisech EU; 

Problémy se stanovením ekotoxicity s rybami 
Poecilia reticulata či Brachydanio rerio jsou 
jednak v tom, že je nezbytné připravovat velké 
objemy výluhu, jednak samotná úprava výluhu 
před provedením zkoušky může zásadně 
změnit jeho vlastnosti. Nasycení výluhu 
kyslíkem před zahájením zkoušky může vést k 
eliminaci některých látek oxidací. Úprava pH 
pak rovněž může zcela změnit charakter a 
vlastnosti výluhu. Navíc podmínky zkoušky 
mohou působit problémy v opakovatelnosti; 
Test s klíčivostí semen hořčice Sinapis alba je 
zcela nevhodný. Je totiž známé, že semeno na 
počátku klíčení využívá živiny obsažené v 
semenu a nikoli živiny z vnějšího prostředí. 
Proto vliv výluhu by se projevil až daleko 
později, než je trvání zkoušky. Jinými slovy 
klíčivost semen bude v průběhu zkoušky 
výluhem ovlivněna jen velice málo nebo vůbec, 
a proto výsledky zkoušky pro hodnocení 
vlastností výluhu z odpadu jsou irelevantní. Tato 
zkouška nemá v uspořádání, jak je v legislativě 
uvedeno, požadovanou vypovídací hodnotu. 

Limity pro akvatické (dafnie, bakterie, řasy) i 

terestrické zkoušky (salát) vycházejí z technické 

normy ISO 17616, kde je stanoveno pro dafnie 
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20 %, bakterie 20 % a pro řasy 25 %. Zkouška 

na řasách se provádí podle normy ČSN EN ISO 

8692, která umožňuje použití planktonních 

sladkovodních druhů řas Desmodesmus 

subspicatus a Pseudokirchneriella subcapitata, 

přičemž se v normě uvádí, že tyto dva druhy 

nemají stejné odezvy na toxické chemické látky. 

V mezinárodním MPZ (mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky) byla prokázána vyšší 
citlivost řasy Pseudokirchneriella subcapitata (2 
až 5krát). V ČR je dlouhodobá zkušenost 
s řasou Desmodesmus subspicatus (tu máme 
uvedenou ve vyhlášce) a z tohoto důvodu se 
zvolil přísnější limit (20 %). 

SPČR Zásadní obecné připomínky 

1. Předložený návrh sice používá obvyklou argumentaci 
potřeby transpozice evropských předpisů do české 
legislativy, lze však konstatovat, že v mnohých 
aspektech jde nad jejich rámec, přičemž se v těchto 
aspektech podrobněji nevěnuje zdůvodnění, proč je tak 
navrhováno. Jedná se zejména o stanovení parametrů 
pro využití odpadů na povrchu terénu - nejvyšších 
přípustných koncentrací v sušině, ve výluhu odpadů či 
určení ekotoxicity. V těchto aspektech neexistuje žádný 
evropský předpis, který by tato kritéria vyžadoval jako 
závazná pro zohlednění při transpozici, natož který by 
stanovoval konkrétní výši hodnot. Skutečnost, že 
zákonem došlo ke zrušení vyloučení z působnosti 
zákona o odpadech pro sedimenty vytěžené z vodních 
koryt a nádrží, nezakládá důvody pro změny koncepce 
využívání odpadů na povrchu terénu v rozsahu, jak 
navrženo. Považujeme návrh v tomto směru za 

 
Nejedná se o připomínku ke konkrétnímu 
textu vyhlášky 
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nežádoucí „gold plating“. 

SPČR 2. Návrh v předložené podobě významně zasahuje do 
způsobu nakládání s odpadem, který může být využíván 
k ukládání na povrchu terénu, přičemž nedůvodně 
snižuje potenciál využití odpadů, které mají inertní 
povahu s minimálním zásahem do životního prostředí. 
Proto návrh důrazně odmítáme a požadujeme jeho 
komplexní přepracování s dopracováním zdůvodnění 
nastavení limitních hodnot. V této souvislosti je nutné 
rovněž podrobně vysvětlit, proč jsou takto zásadně 
upravovány požadavky na využívání odpadů na povrchu 
terénu, rozšíření působnosti zákona o odpadech na 
sedimenty z koryt vodních toků a vodních nádrží, nejsou 
relevantním důvodem.  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SPČR 3. Pokud se předpokládá významné navýšení tohoto druhu 
odpadu a jsou pro jeho využití stanoveny takto přísné 
požadavky, nabízí se dotaz, kam budou tyto odpady 
ukládány, pokud nebudou tyto hodnoty plnit. Limity 
vodného výluhu pro využití na povrchu terénu jsou 
stanoveny na úrovni limitů vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, 
v některých ukazatelích jsou limity ještě tvrdší, proto lze 
důvodně předpokládat, že ve většině případů odpadů 
aktuálně využívaných na povrchu terénu nebudou nové 
podmínky pro využití naplněny. Tento aspekt však není 
vyhodnocen.  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SPČR 4. 4. Vzhledem k tomu, že Česká republika novelou zákona o 
odpadech směřuje k odklonu od skládkování, je předložení 
takovýchto úprav prováděcí vyhlášky k vybraným typům odpadů 
návratem zpět k podpoře skládkování. Veškeré dosud 
provedené kroky vedoucí k odklonu od skládkování v souladu 
s hierarchií nakládání s odpady jsou návrhem vyhlášky 
absolutně zpochybněny. Předkládaná vyhláška totiž nesměřuje 
k tomuto cíli, neboť de facto ponechává stávající praxi, kdy jsou 
sice vyhláškou kladeny některé požadavky na ukládání 

Nejedná se o připomínku ke konkrétnímu 
textu vyhlášky 
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komunálního odpadu na skládky, tyto však nejsou v praxi 
aplikované, protože chybí jasné povinnosti a způsoby k jejich 
prokázání. Vyhláška by měla pro tyto požadavky stanovit jasná 
a nepřekročitelná pravidla k jejich ověřování, tak tomu bohužel 
není. Velkou pochybnost je třeba vyjádřit nad zdroji dat 
využitých pro zpracování RIA a spolupracujícími osobami, 
jejichž činnost předmětu vyhlášky závislá. Tato skutečnost velmi 
zpochybňuje nezávislost zpracování navrhovaných úprav. 
Zejména pokud v ČR existují veřejné výzkumné instituce (např. 
VŠCHT), jejichž odbornost a nezávislost je nezpochybnitelná a 
využití jejich odborného zázemí by tak garantovalo nezávislost 
zpracování vyhlášky. Právě absence odborného názoru 
universitního prostředí lze považovat za zásadní negativum 
předloženého návrhu vyhlášky. 

SPČR 5. 5. Je zcela zřejmé, že předložený návrh naprosto komplikuje a 
omezuje využívání odpadů (omezení druhů odpadů, 
požadované další rozbory apod.)!  Odpady budou končit na 
skládkách! Návrh znamená zvýšenou administrativní zátěž pro 
podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by znamenaly faktické 
přínosy v ochraně životního prostředí. 

Nejedná se o připomínku ke konkrétnímu 
textu vyhlášky 

SPČR Zásadní konkrétní připomínky 

6. 6. § 2 písm. e) 
e) stabilizací odpadu - procesy, které mění nebezpečnost složek 
odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii 
ostatní odpad, 

Požadujeme přepracovat definici. 

Doslovná implementace rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze 
dne 18. prosince 2014, které upravuje pojmy stabilizace a 
solidifikace neodpovídá české realitě. Stabilizací může 
procházet i odpad kategorie „O“, protože byť ve smyslu vyhlášky 
č. 376/2001 Sb. nemá nebezpečné vlastnosti, nevyhovuje 
parametrům pro skládkování na žádném typu skládek, Např. 
v ukazateli As je limit pro skládkování na S-NO na úrovni 2,5 

Vysvětleno 
V této vyhlášce definice nebude, bude řešena 
odkazem na Katalog odpadů. 
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mg/l, odpad s výluhem 3 mg/l by nemohl být uplatněn ani na 
skládce S-NO a je nutno jej stabilizovat – přitom limit pro 
stanovení nebezpečnosti je 5 mg/l. Přestože se tedy nejedná o 
N odpad, bez stabilizace se na skládku nedá uložit. Nutno 
upravit tak, odpovídalo realitě. 

SPČR 7. 7. § 12 odst. 3 
Požadujeme vypustit z předmětného ustanovení text: „a 
rekultivační vrstvy odkališť“. Ustanovení bude znít: “(3) Odpady 
mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné 
vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy 
skládky podle technické normy ČSN 83 8035 Skládkování 
odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a rekultivační vrstvy 
odkališť, pokud…“ 

V textu je chybně uveden název technické normy ČSN 80 8035, 
která se jmenuje Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace 
skládek, tudíž se netýká rekultivace odkališť, což je jednoznačně 
uvedeno v předmětu normy: 

Předmět normy 

Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a 
rekultivaci tělesa skládek, jejichž technické provedení odpovídá 
ČSN 83 8030. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SPČR 8. 8. § 12 odst. 4 
Požadujeme vypustit poslední dvě věty předmětného 
ustanovení, upravený odstavec 4 tak bude znít: „(4) Překročení 
limitních hodnot ukazatelů škodlivin v sušině odpadů podle 
odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) je možné v případě, 
že hodnoty sledovaných ukazatelů v přírodním pozadí v místně 
specifických podmínkách lokality jsou vyšší. Zjišťování hodnot 
ukazatelů škodlivin v pozadí dotčené lokality se provádí podle 
technické normy ČSN EN ISO 19258 Kvalita půdy – Návod pro 
stanovení hodnot pozadí. Překročení hodnot ukazatelů je možné 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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u nejvýše tří vybraných ukazatelů u využívaného odpadu. 
Hodnoty těchto vybraných ukazatelů nesmí překročit limitní 
hodnoty stanovené v tabulce č. 10.1, sloupec IV přílohy č. 10 ani 
v případě, že hodnoty zjištěné v přírodním pozadí dotčené 
lokality budou vyšší.“ 

Není zřejmé, proč vybrat zrovna tři ukazatele, u nichž lze 
překročit přípustné hodnoty ukazatelů uvedené v tabulce č. 10.1 
sloupci II resp. III přílohy č. 10. Požadujeme, aby toto taxativní 
vymezení počtu ukazatelů bylo z návrhu vyhlášky vypuštěno a 
nahrazeno hydrogeologickým posouzením. Na jeho základě je 
možné dospět k tomu, že místní podmínky (např. hodnoty 
ukazatelů pozadí) umožňují překročení i u více sledovaných 
ukazatelů, přičemž ani tak nemusí dojít k nežádoucímu narušení 
kvality životního prostředí, resp. kvality podzemních či 
povrchových vod. 

V případě zpracovaného hydrogeologického posudku pro určité 
území by tento posudek postrádal smysl a limitní hodnoty 
novelizované vyhlášky by byly nepřekročitelné i v případě např. 
sanace dříve poškozených území (například i tzv. brownfields). 

SPČR 9. 9. § 12 odst. 5 

10. Požadujeme upravit následovně: (5) Odpady mohou být využity 
k rekultivacím a terénním úpravám na povrchu terénu v území 
užívaném nebo určeném k bydlení, pro veřejnou zeleň, ke 
sportu a k rekreaci, v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. 
stupně ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených těch částí 
lomů, jejichž těžební prostor zasahuje které zasahují pod 
úroveň hladiny podzemní vody, pokud 

11.  
Z textu není jasné, jak souvisí místo užívané nebo určené k 
bydlení, pro veřejnou zeleň, k rekreaci a sportu s ochranou 
podzemních vod a z jakých důvodů je tedy pro toto využití 
požadováno provádění vodného výluhu. Odůvodnění absentuje i 
v příslušné části podkladů předložených do meziresortního 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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připomínkového řízení a je třeba je dopracovat. Domníváme se, 
že ve výše uvedených lokalitách není důvod pro přísnější 
parametry pro využívání odpadů, než je vyžadováno pro obecné 
použití na povrchu terénu. Aplikace obecných parametrů pro 
využívání odpadů v území pro bydlení, veřejnou zeleň, sport či 
rekreaci nemůže způsobit omezení pro aplikaci některého 
z těchto způsobů využívání. Naopak lze souhlasit s tím, že by 
jednoznačně měl být vodný výluh prováděn v případě využití 
odpadu v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně 
ochrany a k zavážení a rekultivaci vytěžených lomů, jejichž 
těžební prostor zasahuje pod úroveň hladiny podzemní vody. 
V obou těchto případech je relevantní obava o kontaminaci 
podzemních vod. V prvním případě se jedná o specificky 
chráněné podzemní vod, v druhém případě pak může dojít 
k přímému kontaktu odpadu a otevřené hladiny podzemní vody 
a zvýšená obava předkladatele je zde akceptovatelná. I v těchto 
případech je však relevantní umožnit na základě 
hydrogeologického posudku aplikovat méně přísné parametry, 
pokud bude jejich využití odůvodněno specifickými vlastnostmi 
lokality. 

SPČR 12. 10. § 12 odst. 8 
Požadujeme upravit následovně: (8) Údaje o odpadu, nutné pro 
posouzení jeho přijatelnosti k využívání na povrchu terénu, se 
uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je uveden v 
bodě 2 přílohy č. 1. Základní popis odpadu, využívaného na 
povrchu terénu, je platný pouze pro dotčenou lokalitu jeho 
vzniku. 

Požadujeme vypustit druhou větu, platí nejen pro využití na 
povrchu terénu, ale i pro skládkování; podle přílohy č. 1 vyhlášky 
musí být uveden název a adresa provozovny a popis vzniku 
odpadu, což vystihuje lokalitu vzniku odpadu. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SPČR 13. 11. §12 
a) Je navržena certifikace kvalifikovaných osob 1x za rok. 

Vysvětleno 
 
Za celý proces vzorkování odpovídá odborně 
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Přeškolení by mělo následovat pouze při změnách legislativy, tj. 
po změně nastavených pravidel. Není potřeba každý rok školit 
tytéž osoby ze stejných předpisů – administrativní, časová a 
finanční zátěž. 

b) Využití odpadu na konkrétní lokalitě na povrchu terénu je 
nově podmíněno vystavením základního popisu odpadu a jeho 
schválením hygienou. Pro přejímky odpadů do zařízení podle 
§14 odst.1 již KHS provozní řády schvaluje a dává souhlas se 
zařízením.  

     V návrhu jsou specifikovány limity podle toho, na kterých 
lokalitách se budou odpady využívat. Odpady bude odebírat 
akreditovaná osoba (a bude každý rok přeškolována). 

     KHS má tedy navíc schvalovat každý základní popis odpadu 
ke konkrétní lokalitě. Hygiena dle nás pouze zkontroluje 
akreditovanou analýzu. Legislativní zátěž navíc, využití odpadu 
by se mělo schválit v rámci projektu. Zákony lze obcházet vždy 
(viz. příklad stavební suť).  

     Je potřeba stávající nastavená pravidla správně kontrolovat a 
ne přidávat další administrativní prvky a každý ZPO schvalovat 
úřadem.  

c) Základní popisy odpadů dodávané zařízeními ke sběru a 
výkupu odpadů. Pro dodávky jednoho druhu odpadu stejných 
vlastností už nestačí jedna analýza, mají být analýzy 2x ročně.  

     Stejný princip. Administrativa a náklady navíc. Příště to bude 
3x ročně. Proto se provádí akreditovaný odběr a stanovují 
kritické ukazatele, které se mají kontrolovat. Na to by měla být 
zaškolena ta akreditovaná osoba, která určí četnost analýz 
kritických ukazatelů. 

způsobilá (certifikovaná) osoba (program 
zkoušení, plán vzorkování, odběr vzorků, atd.), 
která může pro vlastní odběr vzorku (denní, 
týdenní vzorky, vzorky z jednotlivých šarží 
vznikajících několikrát za den, atd.) si proškolit 
další osoby a toto proškolení má platnost 1 rok 
pro konkrétní kontinuálně vznikající odpad. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

SPČR 14. 12. §12 a příloha č. 10 
Návrh vyhlášky zásadně mění kritéria pro využití odpadů na 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
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povrchu terénu – ve smyslu §12 a přílohy č. 10 novelizované 
vyhlášky. Je významně rozšířen okruh ukazatelů, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty, a je zavedena striktní aplikace 
limitních hodnot s minimální možností odchylky (viz. §12 odst. 4 
novely). Dále jsou definovány nepřekročitelné hodnoty 
jednotlivých ukazatelů. 

Důraz je tedy kladen na limitní koncentrace škodlivin v sušině 
odpadů pro jednotlivé typy použití. Z praktického hlediska je 
však evidentní, že pro reálné ovlivnění životního prostředí v 
místě aplikace odpadů je rozhodující vyluhovatelnost škodliviny. 
K té však novela vyhlášky přihlíží při využívání odpadů na 
povrchu terénu jen ve speciálním případě (viz. 12 odst. 5 novely) 
a to ještě ve smyslu dodatečných závazných parametrů. 
Vyluhovatelnost odpadů není brána v úvahu ve vztahu k 
obecnému použití, použití při uzavírání skládky nebo ve vztahu k 
maximální limitní hodnotě. Striktní uplatňování limitů po 
koncentraci škodlivin v sušině pak ve svém důsledku může 
znamenat zbytečné vyloučení materiálů z aplikace na povrchu 
terénu – třeba jen z titulu jednoho ukazatele, přičemž tyto 
materiály můžou mít na druhou stranu minimální 
vyluhovatelnost, mj. i v dotčeném ukazateli, který překročil max. 
limit v sušině. 

Dosavadní právní úprava umožňovala tuto záležitost zohlednit a 
překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů 
bylo možné za podmínky, že jsou zohledněny charakteristiky 
místa aplikace (tedy nejenom přírodní pozadí určitého 
ukazatele) a vlastnosti používaného materiálu (viz. příloha č. 11, 
bod 5 stávající vyhlášky). Tato možnost by však byla novelou 
vyloučena, neboť příloha č. 11 má být zrušena a principy 
uvedené v novele v §12 neuvažují s překračováním limitů (s 
vyjímkou pravidla v §12 odst. 4, které však má jen omezenou 
působnost). 

Lze konstatovat, že přístup k hodnocení materiálů pro využití na 

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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povrchu terénu uplatněný v novele vyhlášky může znamenat 
masivní nárůst množství odpadů, dle našeho názoru min. o 
statisíce tun materiálů ročně, které dosud mohly být využívány 
na povrchu terénu a které budou muset být přesunuty na 
skládky, protože způsob uplatnění limitů zamezí jejich 
dosavadnímu používání na povrchu terénu. To následně vyvolá 
drastické dopady do ekonomiky dotčených hospodářských 
subjektů, odhadem min. v řádu stamiliónů korun ročně, z důvodu 
zpoplatňování ukládání odpadů na skládky a v konečném 
důsledku to může vést i k ukončení činnosti některých firem se 
všemi sociálně -ekonomickými důsledky. 

Jsme proto názoru, že novela vyhlášky by měla být postavena 
na racionálnější bázi a navrhujeme následující možnosti řešení 
či jejich kombinaci: 

1) Vrátit se k možnosti dosud dané přílohou č. 11 vyhlášky, tzn. 
mít možnost překročení nejvýše přípustných hodnot alespoň 
několika ukazatelů, s tím, že by v případě odchylky od limitu v 
tab. č. 10.1 muselo být pro materiál a aplikační lokalitu 
zpracováno hodnocení rizika osobou s odbornou způsobilostí k 
výkonu činnosti hodnotitele rizik ukládání odpadů, z kterého by 
muselo vyplynout, že ani v případě překročení limitů 
koncentrace škodlivin v sušině odpadů nebude aplikace daného 
odpadu na úkor životního prostředí v daném místě a jeho okolí. 

2) Uplatnit větší důraz na vyluhovatelnost škodlivin a vedle 
nejvýše přípustných koncentrací škodlivin v sušině odpadů 
použít kritérium i nejvýše přípustných koncentrací škodlivin ve 
výluhu, avšak ne jako dodatečný limit, ale jako limit rovnocenný, 
tzn. pokud by nebyl jeden či více limitů škodliviny v sušině 
dosažen, ale byly by splněny limity pro stejnou škodlivinu ve 
výluhu, bylo by umožněno materiál použít. To by ovšem 
znamenalo stanovení limitních hodnot pro výluh pro všechny 
škodliviny v tab. 10.1, příp. i pro všechny typy použití jak jsou 
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příslušny sloupcům tab. 10.1. 

Domníváme se, že dané návrhy by umožnily výrazně větší 
flexibilitu, aniž by vedly k výraznému nárůstu objemu 
skládkování na jedné straně a k újmě na životním prostředí na 
straně druhé. 

SPČR 15. 13. příloha č. 1 bod 3 písm. d) 
d) prohlášení posouzení celkových dopadů životního cyklu 
zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 
ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany 
životního prostředí k prokázání, že s odpadem nelze nakládat 
jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady podle § 9a zákona, 

Zákon o odpadech nezná pojem „prohlášení, že s odpadem 
nelze nakládat jiným způsobem…“. Zákon jasně stanovuje, 
jakým způsobem má dojít ke splnění požadavků dle § 9a. 
Zejména v případě nakládání s odpadem podle hierarchie 
nejméně vhodným způsobem je důslednost v požadavku 
průkaznosti žádoucí. 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje.  

SPČR 16. 14. příloha č. 4, bod 10 
Původní znění: 10. Odpady z mechanicko-biologické úpravy 
odpadů ukládané na skládky musí splňovat parametr stability 
AT4 uvedený v tabulce č. 4.2. 
 

Nové znění: 10. Odpady ukládané na skládku s výjimkou 
směsných komunálních odpadů musí splnit parametr stability 
AT4 uvedený v tabulce 4.3. 
 

*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení 
stability bioodpadu na základě měření spotřeby O2 za 4 dny 
podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. (o podrobnostech nakládání s 

Akceptováno 
Bude nastaveno pouze pro odpady, které 
mohou obsahovat biologicky rozložitelnou 
složku.  
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biologicky rozložitelnými odpady).  
Pokud je AT4 testovaného materiálu nižší než 10 mg O2/g 
sušiny, není již tento materiál považován za biologicky 
rozložitelný. 
 
Původně bylo požadováno u odpadů z mechanicko-biologické 
úpravy. V novele jsou uvedené obecně odpady ukládané na 
skládku (myšleno veškeré odpady?), tzn., že např. u odpadů: 
směsné stavební a demoliční odpady (kód odpadu 17 09 04), 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (kód odpadu 17 01 07), 
odpadní práškové barvy (kód odpadu 08 02 01) nebo odpadní 
štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 (kód odpadu 
01 04 08) by byl vyžadován test respirační stability?  
Nesouhlasíme s navrhovanou formulací "odpady ukládané na 
skládku" a požadujeme upřesnit formulaci ve vazbě na možnou 
biologickou rozložitelnost odpadu - komposty, stabilizované 
bioodpady apod., u těchto odpadů jsou testy respirační aktivity 
běžně prováděny.  
 
Návrh nového znění - 10. Odpady ukládané na skládky s 
obsahem biologicky rozložitelné složky  s výjimkou 
 neupravených komunálních odpadů musí splnit parametr 
stability AT4 uvedený v tabulce 4.3. 

SPČR 17. 15. příloha č. 4 bod 11 
Požadujeme upravit následovně: 11. Výstup z úpravy směsných 
komunálních odpadů obsahující biologicky rozložitelnou složku 
může být ukládán na skládku pouze pokud 

a) je prokázáno, že nemá nebezpečnou vlastnost infekčnost, 

b) jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 4500 kJ/kg, a 

c) je splněna podmínka z bodu 10. Přílohy č. 4. 

Akceptováno 
Hodnota bude nastavena 6,5 MJ/kg v sušině a 
četnost bude nastavena na každých 5000 t 
nebo jednou měsíčně. Zároveň bude nastaveno 
přechodné období do konce roku 2017. 
S tímto vypořádáním nesouhlasí UZS. 
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18. Požadujeme přehodnotit a snížit navrženou hodnotu výhřevnosti 
z úpravy směsných komunálních odpadů na hodnotu 4500 
kJ/kg, a dále dopracovat předmětné ustanovení o četnosti 
kontrol k prokázání výhřevnosti upravených komunálních 
odpadů. 
Požadujeme znovu zvážit výši hodnoty 8 000 kJ/kg. Navržená 
hodnota je typická pro výhřevnost lignitu. Tato skutečnost 
dokládá, že při této úrovni výhřevnosti je z hlediska hierarchie 
nakládání s odpady vhodnější energetické využívání nežli 
skládkování, což zakládá nesoulad jak se zákonem o odpadech, 
tak s evropskou směrnicí. Navrženou hodnotu je třeba podložit 
důvody k jejímu vymezení v navrhované výši. Předmětné 
ustanovení zároveň musí obsahovat pravidla, za jakých bude 
kontrolováno plnění obou podmínek zejména požadavek na 
opakování rozborů při dosažení určité hmotnosti odpadů 
ukládaných na skládku. Je potřeba vzít v úvahu také možnost 
spoluspalování odpadu s jinými palivy, kdy lze využít i paliva 
s nižší hodnotou výhřevnosti, než by byla využitelná 
samostatně. Navržená hodnota výhřevnosti by v praxi umožnila 
uložit jako výstup z MBÚ až 75 % vstupního směsného 
komunálního odpadu na skládku, což zjevně není v souladu 
s deklarovanou snahou o významné zlepšení odpadového 
hospodářství v ČR. Navrženou hodnotu je třeba podložit důvody 
k jejímu vymezení v navrhované výši. Dále je třeba s ohledem 
na konzistentnost požadavků na biologicky rozložitelné odpady 
v rámci textu Vyhlášky (viz. nové ustanovení Příloha č. 5, část B 
bod 4) doplnit nutnost plnit požadavek dle bodu 10 Přílohy č. 4. 
Omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů je jedním 
ze základních cílů odpadové legislativy mj. z důvodu neplnění 
cílů v této oblasti daných evropskou legislativou. Předmětné 
ustanovení zároveň musí obsahovat pravidla, za jakých bude 
kontrolováno plnění obou podmínek zejména požadavek na 
opakování rozborů při dosažení určité hmotnosti odpadů 
ukládaných na skládku. 
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SPČR 19. 16. příloha č. 5 písm. B) bod 1 
1) Využitelné odpady pouze pokud se na základě posouzení 
podle § 9a odst. 2 zákona prokáže, že je to vhodné s ohledem 
na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 
prostředí. 

Požadujeme doplnit, jakým způsobem bude tato skutečnost 
prokazována. 

Prokázání této skutečnosti je nepochybně žádoucí, zároveň 
však není zřejmé, jakým postupem bude toto prokázání 
probíhat. Požadujeme zpracování metodiky MŽP, která stanoví, 
jak prokazovat soulad s hierarchií nakládání s odpadem. Bez 
tohoto nástroje účinnost tohoto požadavku obdobná jako je 
stávající úprava bodu 1 a nepovede k očekávanému odklonu od 
skládkování odpadu. 

Vysvětleno 
Části týkající se prosazování hierarchie 
nebudou s výjimkou opravy odkazu na § 9a 
novelizovány. Pro přímé prosazení hierarchie 
nakládání s odpady jeho a kontrolu nejsou 
v současném zákoně o odpadech dostatečné 
nástroje.  

SPČR 20. 17. příloha č. 5 písm. B) bod 3 
3) Neupravené směsné komunální odpady pouze, pokud byly při 
jejich shromažďování vytříděny nebezpečné složky komunálního 
odpadu, komodity určené ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 
1 zákona a využitelné složky podle § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 
odst. 3 zákona, případně další složky. 

Požadujeme doplnit minimální účinnost, s jakou musí být 
vytřídění složek provedeno. Dále požadujeme doplnit, jakým 
způsobem bude dosažení účinnosti prokazováno, aby příjemce 
odpadu měl tuto skutečnost za prokázanou. 

Navržené ustanovení je pouhým zkopírováním stávající definice 
úpravy komunálního odpadu pod písm. f). Ustanovení lze 
považovat za velmi vágní, neplnící smysl a účel novely vyhlášky 
a novel zákona o odpadech. Naplněním požadavku tak, jak je 
formulován, je pouhá existence systému třídění v obci (např. na 
sběrném dvoře). Reálné dopady jsou tedy nulové, pokud 
nebude stanovena minimální účinnost (v hmotnostních 

Akceptováno částečně. 
Bude doplněn, že jde o případ, kdy je zajištěn 
oddělený sběr. 
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procentech) vytřídění složek z komunálního odpadu. 

SPČR 21. 18. příloha č. 10 tabulka 10.1 
Požadujeme zpracovat odůvodnění stanovení jednotlivých 
hodnot v předmětné tabulce, aby bylo zřejmé, na základě jakých 
experimentálních dat a na základě jakých úvah byly stanoveny 
jednotlivé hodnoty, takový materiál opakovaně předložit k 
připomínkování a navržené hodnoty upravit na základě 
vyhodnocení nového připomínkového řízení k těmto údajům. 
Pokud by mělo dojít k úpravě požadavků, je také třeba přesně 
stanovit platnost těchto nových hodnot. 

Oproti původní tabulce, kde byly uvedeny pouze limitní hodnoty 
sloupec I jsou do tabulky přidány sloupce II, III a IV, navíc bylo 
přidáno bez relevantního zdůvodnění 5 nových ukazatelů. 
Pokud bychom přijali rozčlenění na čtyři typy limitních hodnot se 
stanovením maximálních limitních hodnot IV, nelze s návrhem 
souhlasit, pokud nebudou doložena jednoznačná a průkazná 
experimentální data, na jejichž základě byly hodnoty stanoveny. 
Důvodová zpráva uvádí pouze zdůvodnění limitů ve sloupci IV, 
které byly nastaveny dle hodnot indikátorů znečištění zemin 
podle Metodického pokynu ministerstva životního prostředí – 
Indikátory znečištění, Věstník MŽP, leden 2014, částka 1 tj. 
indikátorů USEPA (United States Environmental Protection 
Agency), které se tak po nečekaném uplatnění v metodickém 
pokynu mají stát součástí národní legislativy bez širší diskuse o 
jejich relevanci. 

V případě přijetí novely vyhlášky v podobě jak je prezentována, 
hrozí podnikům komplikace. Problematická je maximální limitní 
hodnota (sloupec IV tabulky 10.1), která automaticky omezuje 
využití odpadů s vyšší koncentraci než maximální  v lokalitách, 
kde je přírodní pozadí ve stejné úrovní jako odpad (nad 
maximálním limitem). Jedná se o odpady, které splňují 
vyluhovatelnost, ekotoxicitu,  ale obsahují v sušině 
(nevyluhovatelné) koncentrace stanovených ukazatelů nad  

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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maximální limit. 

Pokud uvedené maximální limity budou prosazeny, budou 
podniky nuceny veškeré nevyužitelné strusky ve formě odpadů 
ukládat na skládky (finanční náročnost, omezené skládkovací 
kapacity v dostupných vzdálenostech). 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme: 

   a)  zrušit maximální limitní hodnotu a možnost využívání 
odpadů na povrchu terénu  limitovat  hodnotami ukazatelů  
(uváděnými v tabulce 10. 1) v přírodním pozadí dotčené lokality, 
nebo 

   b) umožnit využívání odpadů (10 02 02)  při rekultivacích 
poddolovaných území  stanovením individuálních limitů  a 
postupů s vazbou na  pozadí poddolovaného území a účel jeho 
rekultivace, nebo  

   c) navýšit  maximální limitní hodnotu  obecné nebo  u 
konkrétních odpadů (10 02 02) a zájmové lokality [chrom (Cr) na 
2000 mg/kg sušiny, vanad (V) na 800 mg/kg sušiny] Dále by 
bylo vhodné u  výsledků zkoušek ekotoxicity (tab 10.3) ponechat 
inhibici nebo stimulaci ve výši 30% místo navrhovaných 20 % 
(hodnota 20% je ve řadě případu obtížně plnitelná 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli limitní hodnoty pro obsahy škodlivin v sušině odpadů 
stanoveny. 

22. V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
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vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek.   

SPČR 19. příloha č. 10 tabulka 10.2 

20. Požadujeme zpracovat odůvodnění stanovení jednotlivých 
hodnot v předmětné tabulce, aby bylo zřejmé na, základě jakých 
experimentálních dat a na základě jakých úvah byly stanoveny 
jednotlivé hodnoty a to jak výše uvedeno, přísnější než hodnoty 
vyhlášky pro kvalitu pitné vody (u ukazatelů As, Ni, Pb, Sb). 
Dále bylo bez relevantního zdůvodnění přidáno 5 nových 
ukazatelů. Zároveň požadujeme stanovit obdobně jako v tabulce 
10.1 hranici maximálních nepřekročitelných hodnot, přičemž i 
v případě vodního výluhu je nutné trvat na potřebě vyhodnocení 
konkrétní lokality, kde má být odpad využíván zpracováním 
hydrogeologického posudku, který by mohl v odůvodněných 
případech stanovit hodnoty odlišné od směrných limitních 
hodnot s omezením maximálních nepřekročitelných hodnot. 
Takový materiál požadujeme opakovaně předložit k 
připomínkování a navržené hodnoty upravit na základě 
vyhodnocení nového připomínkového řízení k těmto údajům. 
Pokud by mělo dojít k úpravě požadavků, je také třeba přesně 
stanovit platnost těchto nových hodnot. 
S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž základě 
byly hodnoty stanoveny. Přičemž tyto je třeba považovat za 
směrné s možným odchýlením se na základě 
hydrogeologického posudku s tím, že navržená tabulka bude 
obdobně jako u tabulky 10.1 doplněna o sloupec maximálních 
nepřekročitelných hodnot. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli limitní hodnoty pro přípustné koncentrace škodlivin ve 
výluhu. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek. 

SPČR 21. 20. příloha č. 10 tabulka 10.3 
Požadujeme zpracovat podrobné odůvodnění stanovení 
zpřísněných hodnot v předmětné tabulce u perlooček a růstu řas 
(z 30 na 20 %). Dále požadujeme doložit, na základě jakých 
kritérií byly zavedeny testy na bakteriích Vibrio a na salátu 
Lactuca. Jaký je vztah testování salátu Lactuca k hořčici bílé, 
obdobně pak testování bioluminiscence k testům na rybách, 
resp. jak odlišné/obdobné výsledky byly dosahovány, aby bylo 
zřejmé, na základě jakých experimentálních dat a na základě 
jakých úvah, byly tyto typy testů navrženy. Takto dopracovaný 
materiál opakovaně předložit k připomínkování a navržené 
hodnoty upravit na základě vyhodnocení nového 
připomínkového řízení k těmto údajům. Pokud by mělo dojít 
k úpravě požadavků, je také třeba přesně stanovit platnost 
těchto nových hodnot. 

S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 
jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž základě 
byly nové typy testů a limitní hodnoty stanoveny. Nelze souhlasit 
s pouhým odkazem na výzkum CeHO z roku 2010, který dle 
předkladatele navržené úpravy zdůvodňuje, zejména tehdy 
pokud samotné zpracování dopadů regulace na tento výzkum ve 

Vysvětleno 

Bude zachována i stávající možnost. Ekotesty 
byly do vyhlášky zařazeny s ohledem na 
zajištění rychlého oživení místa, na němž byly 
odpady umístěny, faunou a flórou a s ohledem 
na zajištění objektivity (testování vodného 
výluhu zahrnuje synergické chování chemických 
škodlivin v odpadu). 

Nově navržený způsob je časově efektivnější a 
vychází ze změny testovaných organismů a 
doplnění výluhových testů kontaktními - 
vypuštění organismu zástupce obratlovců (ryby) 
a organismu hořčice bílá, pro který není 
stanovena technická norma a testy mnohdy 
nevykazovaly relevantní výsledky. Nahrazení 
zkoušky s rybami testem s bioluminiscenčními 
bakteriemi je v souladu s celosvětovým trendem 
upouštění používání vyšších organismů 
(obratlovců) k jakýmkoliv testům. Test pro 
bioluminiscenci je ve světě velmi rozšířen a jeho 
použití je prokázáno mnoha světovými studiemi. 
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zdrojích dat neodkazuje. 

Pokud jde o implementaci právních předpisů EU, nejsou v 
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, do 
právního řádu České republiky ani v souvisejících předpisech 
jakékoli požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity stanoveny. 

V Rozhodnutí Komise 2014/955/EU jsou odkazy na posouzení 
nebezpečnosti látek na základě přílohy III Směrnice 2008/98/ES. 
V příloze III Směrnice 2008/98/ES je uvedeno pouze slovní 
vysvětlení pojmů toxické, dráždivé, atd. Samotná směrnice limity 
neurčuje. Dále se zde uvádí, že přiřazení nebezpečných 
vlastností se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI 
Směrnice Rady 67/548/EHS, což je Klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek.   

Test je navíc doporučen v technické zprávě 
CEN pro využití odpadů (CEN/TR 16110 
Charakterization  of waste - Guidance on the 
use of ecotoxicity test applied to waste.), stejně 
jako kontaktní test s vyššími rostlinami.  
 
Výčet testovaných organismů navržených ve 
vyhlášce vychází jednak z výzkumu CeHO VÚV 
v letech 2005 - 2011 a jednak z průběžné 
prezentace studie pro posouzení různých 
přístupů hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 
14 dne 20.4.2015 v Brusselu (Workshop DG 
ENV on HP 14), která byla zadaná Komisí 
v roce 2014.  
Některé poznatky z uvedeného výzkumu CeHO: 

- Do hodnocení ekotoxicity byla zapojena 
pracoviště: VÚV T.G.M.,  CeHO, VÚV 
T.G.M.,  pobočka Ostrava,  Ústav 
chemie ochrany prostředí VŠCHT 
Praha, laboratoře firmy ENVISAN GEM 
a.s., Zdravotní ústav Kladno, Centrum 
RECETOX Masarykovy univerzity Brno; 

- Výchozími podklady pro studii bylo 
hodnocení ekotoxicity odpadů v českých 
právních předpisech a předpisech EU; 

Problémy se stanovením ekotoxicity s rybami 
Poecilia reticulata či Brachydanio rerio jsou 
jednak v tom, že je nezbytné připravovat velké 
objemy výluhu, jednak samotná úprava výluhu 
před provedením zkoušky může zásadně 
změnit jeho vlastnosti. Nasycení výluhu 
kyslíkem před zahájením zkoušky může vést k 
eliminaci některých látek oxidací. Úprava pH 
pak rovněž může zcela změnit charakter a 
vlastnosti výluhu. Navíc podmínky zkoušky 
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mohou působit problémy v opakovatelnosti; 
Test s klíčivostí semen hořčice Sinapis alba je 
zcela nevhodný. Je totiž známé, že semeno na 
počátku klíčení využívá živiny obsažené v 
semenu a nikoli živiny z vnějšího prostředí. 
Proto vliv výluhu by se projevil až daleko 
později, než je trvání zkoušky. Jinými slovy 
klíčivost semen bude v průběhu zkoušky 
výluhem ovlivněna jen velice málo nebo vůbec, 
a proto výsledky zkoušky pro hodnocení 
vlastností výluhu z odpadu jsou irelevantní. Tato 
zkouška nemá v uspořádání, jak je v legislativě 
uvedeno, požadovanou vypovídací hodnotu. 

Limity pro akvatické (dafnie, bakterie, řasy) i 

terestrické zkoušky (salát) vycházejí z technické 

normy ISO 17616, kde je stanoveno pro dafnie 

20 %, bakterie 20 % a pro řasy 25 %. Zkouška 

na řasách se provádí podle normy ČSN EN ISO 

8692, která umožňuje použití planktonních 

sladkovodních druhů řas Desmodesmus 

subspicatus a Pseudokirchneriella subcapitata, 

přičemž se v normě uvádí, že tyto dva druhy 

nemají stejné odezvy na toxické chemické látky. 

V mezinárodním MPZ (mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky) byla prokázána vyšší 
citlivost řasy Pseudokirchneriella subcapitata (2 
až 5krát). V ČR je dlouhodobá zkušenost 
s řasou Desmodesmus subspicatus (tu máme 
uvedenou ve vyhlášce) a z tohoto důvodu se 
zvolil přísnější limit (20 %). 

SPČR 21.Příloha č. 11 a k ní se vztahující § Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
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22. Nerušit všechny § a přílohu č. 11 vztahující se na využívání 
odpadů na povrchu terénu a ve vytěžených prostorách. 
Nerušit zpracování hodnocení rizik! Za náhradu nelze 
považovat navrhované odborné stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví podle §75 písm. b) zákona ve vztahu 
k předpokládanému využití místa, kde bude odpad na 
povrchu terénu využíván 
Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou 
realizovatelnosti navrhovaných opatření v oblasti využívání 
odpadů na povrchu terénu a ve vytěžených prostorách, protože 
splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem 
znemožní provoz takových zařízení. Bude docházet nejen k 
zásadní časové prodlevě při realizaci jednotlivých dodávek 
k využití a jejich povolování. Velké množství využitelných 
stavebních odpadů bude končit na skládkách, přestože by i bez 
úpravy mohly být využity jako stabilizační prvky ve vytěžených 
prostorách apod. 

Stávající fungující systém, kdy je v souladu se zákonem a 
vyhláškou vydán provozovateli zařízení na využívání odpadů 
souhlas s provozem zařízení a souhlas s provozním řádem, ve 
kterém je přesně určen sortiment využívaných odpadů, dále jsou 
stanoveny podmínky přijetí odpadů do zařízení, v souladu 
s přílohou č. 11 jsou stanoveny další požadavky na kvalitativní 
parametry odpadů příloha č. 10.1 a 10.2. Souhlas je vydán v 
případě využívání odpadů v daném místě v množství větším než 
1 000 t na základě zpracovaného hodnocení rizika v dané 
lokalitě. Hodnocení rizik provádí osoba vlastnící oprávnění, 
vydané na základě znalostí a praktických zkušeností v oblasti 
nakládání s odpady, geologie, hydrogeologie, báňských 
předpisů a úspěšně složené zkoušce na Českém báňském 
úřadu, v souladu se zvláštním právním předpisem. Dále je 
stanoven systém kontrol a monitoringu zařízení. Významnou 
skutečností je, že veškeré důlní vody jsou před jejich 
vypuštěním do veřejných vodoteče upravovány na hodnoty 

způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 
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stanovené v rozhodnutích pro vypouštění důlních vod. 

23. Stávající systém provozu zařízení na využívání odpadů na 
povrchu terénu a ve vytěžených prostorách lomů zaručuje 
maximální ochranu životního prostředí, bezpečnost provozu 
zařízení a nakládání s odpady v souladu s legislativou. 

SPČR 22. Doporučující připomínka 

Zachovat stávající systém provozu zařízení na 
využívání odpadů na povrchu terénu a ve vytěžených 
prostorách lomů, který zaručuje maximální ochranu 
životního prostředí, bezpečnost provozu zařízení a 
nakládání s odpady v souladu s legislativou 

23. Viz. bod č. 16 

Akceptováno  
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

TAČR 24. Bez připomínek.  

UZSČR 25.   

ÚOHS 26. Bez připomínek.  

ÚOOÚ K odůvodnění 
1. Část G obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Osnova vyhlášky je provedením novely č. 223/2015 Sb. Ta měla 
DPIA řádné: „Předkládaný návrh zákona zachovává pozitivní 
dopad, který přináší provádění agend hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů 
prostřednictvím ISPOP [= integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí] na 
ochranu osobních údajů. V současné době jsou dokumenty 
vztahující se k těmto agendám zasílány správním úřadům 
poštou či datovou schránkou, přístup k údajům z těchto 
dokumentů mají tak všechny osoby na daných správních 
úřadech zpracovávajících běžnou poštovní agendu. Nově budou 

Vysvětleno 
Agendy zmiňované v DPIA k novele zákona 
provádí jiná vyhláška.  
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mít k těmto údajům přístup vždy pouze příslušné úřední osoby.“ 
Není možné, aby zákon měl dopady na soukromí a prováděcí 
předpis nikoliv, zvláště když osnova obsahuje právní normy 
typu: „Odborná způsobilost fyzických osob je prokazována 
certifikací podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17024 
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro 
certifikaci osob.“ nebo „Proškolení má platnost 1 rok.“ apod. 
I sama předkládací zpráva uvádí: „Rovněž se zpřesňuje pojem 
„kvalifikovaná osoba“, a to z důvodu potřeby stanovení 
podmínek pro splnění její odborné způsobilosti,“ což je typické 
zpracování osobních údajů. 

ÚOOÚ K jednotlivým ustanovením 
2. V článku I bodu 4 se slova „Odběr vzorků odpadů pro 

účely zpracování základního popisu odpadu a sledování 
kritických ukazatelů může provádět“ nahrazují slovy 
„Vzorky odpadů ke zpracování základního popisu odpadu 
a sledování kritických ukazatelů smí odebírat“. 

Není důvodu, proč místo vycpávkového slovesa „provádět“ 
nepoužít plnovýznamové sloveso. Komplikované příslovečné 
určení „pro účely“ lze nahradit prostou předložkou „k“. Co se 
týká volby modálního slovesa, účelem právní normy není 
stanovit fysickou možnost, ale právní přípustnost. 

Neakceptováno 
Jedná se o synonyma.  

ÚOOÚ 3. V článku I bodu 4 se slova „nebo laboratoř“ nahrazují slovy 
„, laboratoř“. 

Odůvodnění: 
Podle LPV se spojka „nebo“ vkládá pouze mezi poslední 2 
alternativy. 

Akceptováno 

ÚOOÚ 4. V článku I bodu 7 se slovo „mohou“ nahrazuje slovem 
„smějí“. 

Odůvodnění: 
Cf. připomínku č. 2. 

Neakceptováno 
Jedná se o synonyma.  
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ÚOOÚ 5. V článku I bodu 7 se slova „Zjišťování hodnot ukazatelů 
škodlivin v pozadí dotčené lokality se provádí“ nahrazují 
slovy „Hodnoty ukazatelů škodlivin v pozadí dotčené lokality 
se zjišťují“. 

Odůvodnění: 
Cf. připomínku č. 2. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

ÚOOÚ 6. V článku I bodu 7 se slovo „možné“ nahrazuje slovem 
„přípustné“. 

Odůvodnění: 
7. Cf. připomínku č. 2. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

ÚOOÚ 7.V článku I bodu 7 se odstavec 11 zrušuje. 

Odůvodnění: 
Právní předpis není učebnice. Informace o tom, že nějakou 
oblast upravují jiné právní předpisy, není právní norma. 

Vysvětleno 
S ohledem na výsledek MPŘ byl zvolen užší 
způsob novelizace části vyhlášky týkající se 
využívání odpadů na povrchu terénu. 

ÚOOÚ K předkládací zprávě 
8. Slova „zpřesňuje pojem „kvalifikovaná osoba““ se nahrazují 

slovy „nahrazuje pojem „kvalifikovaná osoba“ pojmem 
„odborně způsobilá fyzická osoba, laboratoř nebo odborné 
pracoviště““. 
Pojem „kvalifikovaná osoba“ se ve vyhlášce nadále nemá 
vyskytovat vůbec. Nelze proto hovořit o jeho „zpřesnění“, 
nýbrž toliko o „náhradě“. 

Akceptováno částečně 
Text bude upraven. 

ÚNMZ 9.   

ÚZSI 10.   

ÚZSVM 11. Bez připomínek.  

ÚPV 12. Bez připomínek.  

USTR 13.   

ÚSOUD 14.   

ÚVČR-VÚV 15. Bez připomínek.  

ÚVČR – RVV 16. Bez připomínek.  

ÚVČR – KOM K vykazování transpozičních ustanovení a k rozdílové tabulce:  Vysvětleno 
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 K zavedení definičního pojmu „stabilizace“: 

 Bodem 1 čl. I návrhu je zavedena nová definice 
„stabilizace odpadu“ vyplývající z 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 (dále též jen 
„Rozhodnutí 2014/955/EU“) a toto ustanovení návrhu je tak 
správně podtrženo, opatřeno celexovým číslem a zaneseno do 
rozdílové tabulky. Ovšem následné použití pojmu „stabilizace“ již 
primárně není transpozicí předmětného ustanovení Rozhodnutí 
2014/955/EU (definice č. 5 Přílohy), jak vyplývá z rozdílové 
tabulky. Navrhované změny přílohy 6 návrhu, týkající se pojmu 
„stabilizace“ by tedy neměly být uváděny jako implementační, 
popřípadě by měly být uváděny jako implementační k jinému 
ustanovení Rozhodnutí 2014/955/EU. 

Nejedná se o transpozici, pojem „stabilizace“ je 
transponován ve vyhlášce o Katalogu odpadů. 
Rozdílová tabulka je nadbytečná. 

ÚVČR – KOM K zavedení definičního pojmu „solidifikace“: 

 Zavedení pojmu „solidifikace“ vychází z příslušného 
ustanovení Rozhodnutí 2014/955/EU (definice č. 6 Přílohy) a 
tato definice by měla být uvedena v levé části rozdílové tabulky. 

Vysvětleno 
Nejedná se o transpozici, pojem „solidifikace“ je 
transponován ve vyhlášce o Katalogu odpadů. 
Rozdílová tabulka je nadbytečná. 

ÚVČR - KML Zásadní připomínky:   
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 
 1.    Identifikace dotčených subjektů: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme doplnit dopady, které novela na vyjmenované 
dotčené subjekty bude mít, včetně upřesnění, zda se jedná o 
subjekty dotčené pozitivně či negativně; způsob, jakým 
předkladatel tyto subjekty identifikoval; informace o jejich počtu; 
aspekty navrhované regulace, které se jednotlivých skupin 
dotýkají.  
Požadujeme rovněž doplnit, zda všem identifikovaným 
subjektům přinese regulace dodatečné povinnosti či náklady; 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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specifikovat, koho má regulace chránit, zda u nich dojde 
k případnému snížení či zvýšení nákladů; zda s nimi byly 
vedeny konzultace. Jelikož v části týkající se identifikace 
nákladů a přínosů předkladatel zmiňuje jednak nejistotu 
na straně povinných osob i kontrolních orgánů, vydávání 
certifikace manažera vzorkování odpadu či správní orgány 
kontrolující povinné subjekty. 
Požadujeme přehodnotit doposud identifikované dotčené 
subjekty a rozšířit jejich seznam, zda s nimi byla provedena 
konzultace a s jakým výsledkem, včetně upřesnění, jaký subjekt 
vydává či bude vydávat certifikace a provádět zkoušky, včetně 
pozitivních či negativních dopadů navrhované právní úpravy na 
jeho působnost. Rovněž v části „Vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant“ předkladatel uvádí právní nejistotu podnikatelských 
subjektů.  
  
Odůvodnění: 
Dopady mohou být přímé i nepřímé, ekonomické, sociální či 
ekologické. Identifikace subjektů dotčených zjištěnými či 
očekávanými dopady by měla vycházet z popisu problémů. 
Doplněním výše uvedených údajů lze předejít případnému 
opomenutí relevantních subjektů či zainteresovaných stran 
a předkladatel rovněž prokáže, že identifikaci subjektů věnoval 
dostatek pozornosti. Kontrolní orgány by měly být zahrnuty, 
jakož i uvedení skutečnosti, zda byly konzultovány, jaké budou 
dopady navrhované právní úpravy na jejich dosavadní činnost, 
zda jim nezpůsobí zvýšení nákladů nebo naopak usnadní jejich 
kontrolní činnost či zda nebude nutno upravit ustanovení 
upravující kontrolní postupy. Přitom v části „Implementace 
doporučení varianty a vynucování“ předkladatel uvádí Českou 
inspekci životního prostředí jakožto orgán dohlížející na 
dodržování povinností vyplývajících z vyhlášky.  
Pozitivní či negativní dopady může předkladatel použít z tabulky 
„Vyhodnocení nákladů a přínosů variant“, neboť ačkoliv jsou 
uvedeny pojmy jako „právní nejistota“ či riziko poškození 
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životního prostředí nesprávným vzorkováním“, jedná se spíše o 
dopad, neboť naběhlé náklady ve sloupci „Náklady“ či 
„Hodnocení“ nejsou u těchto pojmů vyčísleny. 
  
Zrušení výjimky 
Požadujeme doplnit o další dotčené subjekty, které předkladatel 
napříč textem zmiňuje, doložit postupy, na základě kterých došlo 
k identifikaci zmiňovaných subjektů, zda byly osloveny v procesu 
konzultací a jaký byl výstup těchto konzultací. 
Napříč celým textem ZZ RIA požadujeme upřesnit u pojmu 
územní samosprávné celky (ÚSC), zda se jedná o základní (tzn. 
obce) i vyšší (tzn. kraje) ÚSC. 
  
Odůvodnění: 
Lze se domnívat, že výčet subjektů není úplný, lze poukázat na 
subjekty zmiňované samotným předkladatelem, jako jsou 
kontrolní orgány (předkladatel se nicméně odvolává na jejich 
zkušenosti), ÚSC (předkladatel přitom upozorňuje na riziko 
snížení jejich příjmů), podnikatelské subjekty, tzn., zda se jedná 
o subjekty provozující svou činnost v rámci oběhového 
hospodářství (provozovatelé zařízení na recyklaci), pokud 
ovšem nespadají administrativně pod orgány ÚSC. Předkladatel 
neuvádí, kým jsou prováděny odběry vzorků a kdo tyto vzorky 
analyzuje, ani neupřesňuje, zda vybírání poplatků spadá pod 
správu ÚSC, a kterým subjektem byl poučen o míře poškození 
životního prostředí. 
  
Kritéria pro využití odpadů na povrchu terénu 
Požadujeme rozšířit okruh dotčených subjektů a doložit způsob, 
jakým subjekty předkladatel identifikoval. 
  
Odůvodnění: 
Kritéria musí být nastavena konkrétním subjektem, dodržování 
limitů musí být nějakým subjektem kontrolováno, hodnocení 
odpadů pro využití na povrchu terénu, které je v současnosti 
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prováděno a na které se předkladatel odvolává při 
zdůvodňování Varianty 1, musí být nějakým subjektem rovněž 
prováděno. Předkladatel rovněž poukazuje na velké zatížení na 
straně správců vodních toků a majitelů vodních nádrží. 
Za samotné skládky by měl rovněž někdo odpovídat. 
Předkladatel se dále odvolává na dotčené laboratoře, kterým se 
mají analýzou odpadů zvýšit finanční náklady. Se všemi 
vyjmenovanými subjekty by měl předkladatel konzultovat 
navrhovanou právní úpravu. 

ÚVČR – KML 2.    Popis cílového stavu: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme rozšířit, neboť uvedené „nastavení legislativních 
požadavků“ lze považovat spíše za nástroj pro dosažení 
cílového stavu. Z popisu není zřejmé, zda bylo možno cíl 
kvantifikovat indikátory, přičemž kvantifikace je nezbytná pro 
budoucí možnost měřitelnosti dosažení cíle a případné 
ukazatele mohou později sloužit i k přezkumu účinnosti 
navrhované regulace.  
Požadujeme rovněž doplnit informaci o tom, zda byla provedena 
analýza rizik, zda byla identifikována případná rizika a zda 
z případné analýzy vyplynulo, že navrhovaným řešením dojde 
k eliminaci či snížení rizik. Využití výsledků analýzy rizik při 
definici cílů patří mezi dobrou praxi. 
  
Odůvodnění: 
Samotný předkladatel se zmiňuje o kritických ukazatelích, které 
se však týkají odpadu. Není jasně rozlišeno, zda je cílem 
zajištění kvalifikace osoby (mající provádět odběr vzorku 
odpadů) či správného odběru vzorků a osoba provádějící tento 
odběr je pouze nástrojem. Rovněž v části „Zhodnocení rizika“ se 
předkladatel o hrozících rizicích zmiňuje, ale text uváděný jako 
zhodnocení rizika lze také vnímat tak, že cílem je správná 
klasifikace odpadu a odpovídající kvalifikace osoby posuzující 
zařazení odpadu do příslušných kategorií je spíše nástrojem. 
Z popisu dále není patrné, zda  

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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 byl cíl definován měřitelnou formou, aby bylo možné 

v budoucnu ověřit, zda bylo cíle dosaženo či nikoliv;  
 zda je cíl akceptován, chápán a vykládán obdobně všemi 

subjekty, u kterých se předpokládá, že převezmou 
odpovědnost za jejich dosažení; 

 zda je realistický; 
 zda se vztahuje na konkrétní datum nebo časové období tak, 

aby nezůstal nekonkrétní. 

ÚVČR – KML 3.    Zhodnocení rizika: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme doložit, jakým způsobem předkladatel k uvedeným 
tvrzením dospěl, na základě jakých závěrů předkladatel 
vyhodnotil, že stávající stav ohrožuje životní prostředí a zdraví, 
v jakém časovém horizontu hrozby sledoval a zda podnětem pro 
analýzu uvedených rizik byla až povinnost vyplývající z právního 
předpisu vyšší právní síly. 
  
Odůvodnění: 
Vezmeme-li do úvahy skutečnost, že potřeba navrhované právní 
úpravy vyplývá z transpozice evropského právního aktu do 
právního řádu ČR, je zarážející, že předkladatel poukazuje na 
hrozby, které zde existují bez ohledu na povinnosti ČR vůči EU. 

Vysvětleno 

ÚVČR – KML 4.    Návrh variant řešení: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme u varianty 0 upřesnit, čím jsou upraveny požadavky 
na kvalifikaci, aby byla osoba, která může odebírat vzorky 
odpadů, osobou kvalifikovanou.  
  
Odůvodnění: 
Pokud má být kvalifikace osoby dle nové právní úpravy 
stanovena ČSN, které již existují a dle kterých se případně řídila 
kvalifikace dosavadních kvalifikovaných osob, mělo by být 
zřetelněji rozlišeno, čím se současná podstata a forma vlastně 
liší od varianty 1. 

Vysvětleno 
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ÚVČR – KML 5.    Vyhodnocení nákladů a přínosů variant: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme upřesnit v legendě tabulky „Porovnání nákladů a 
přínosů“ škálu, na základě které předkladatel přidělil jednotlivým 
jevům u obou variant míru dopadů v rozmezí „bez dopadů“ až 
po „velmi vysoké“. 
Oožadujeme doplnit do tabulky všechny dotčené subjekty 
(viz identifikace dotčených subjektů výše). 
Požadujeme rozlišit náklady na přímé (plynoucí přímo ze splnění 
povinnosti stanovené právní úpravou) a nepřímé (náklady 
vznikající v důsledku vynaložení přímých nákladů, většinou 
třetím stranám) a na náklady jednorázové a opakující se.  
Požadujeme identifikované náklady strukturovat dle charakteru 
naběhlých nákladů u každého dotčeného subjektu. U již 
uvedených nákladů, které jsou spojené se vzorkováním odpadu 
a certifikací nutno upřesnit, zda jsou součástí režijní náklady 
(materiální a personální zázemí pro zajištění úředního výkonu). 
Požadujeme vysvětlit, proč jsou náklady spojené s certifikací 
uvedeny pouze u podnikatelských subjektů a ne u ÚSC. 
Požadujeme zařadit jevy (které lze považovat za kvalitativní 
hodnocení) uváděné ve sloupečků přínosů typu „zlepšení 
kontrolovatelnosti“, „nastavení stejných podmínek pro všechny 
subjekty“ „snížení poškození životního prostředí“ rovněž do částí 
popisující dopady dotčených subjektů či rizika.   
  
Odůvodnění: 
Přidělování váhy dopadu bez doložení kritérií či zdrojů dat, na 
základě kterých předkladatel tyto „hvězdičky“ přiděloval, nemá 
tabulka vypovídající hodnotu. Obecně lze tabulku vyhodnotit 
jako neúplnou, neboť převažují prázdná políčka. Předkladatel 
nezdůvodňuje, proč střídavě vyjadřuje náklady kvalitativně a 
kvantitativně či proč nejsou očekávané vzniklé náklady a přínosy 
vyjádřeny kompletně u obou variant.  
Při strukturování nákladů např. u ÚSC by měly být uvedeny 
náklady na vynucování (kontroly, administrativa), zda půjde o 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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navýšení nákladů oproti současnému stavu, nebo zda současní 
zaměstnanci zvládnou novou agendu v rámci svých stávajících 
povinností, včetně upřesnění možnosti kompenzace případných 
nákladů. 
Lze se pouze domnívat, že náklady spojené s certifikací na 
straně podnikatelských subjektů znamenají plnění jejich 
povinnosti. Nicméně podnikatelské subjekty si pravděpodobně 
nebudou provádět certifikaci sami. S certifikací tudíž souvisí 
rovněž náklady na straně ÚSC, a to i z hlediska provádění 
kontrol dodržování platnosti apod.  
  
Zrušení výjimky 
Požadujeme upřesnit, zda se v tabulce Porovnání nákladů a 
přínosů u Varianty 1, v kolonce Podnikatelské subjekty myslí 
navýšením nákladů vlastně uložení sankcí ve výši 60 Kč za tunu 
a upřesnit v legendě tabulky „Porovnání nákladů a přínosů“ 
škálu, na základě které předkladatel přidělil jednotlivým jevům u 
obou variant míru dopadů v rozmezí „bez dopadů“ až po „velmi 
vysoké“. Předkladatel si přitom je vědom existence České 
inspekce životního prostředí, neboť tento subjekt uvádí v rámci 
popisu způsobu implementace. 
  
Odůvodnění: 
Údaje uvedené v tabulce jsou spíše kvalitativního charakteru, 
avšak položky nákladů a přínosů by měly být vyčísleny či více 
rozepsány. Tabulka jinak ztrácí vypovídací hodnotu. 
  
Kritéria pro využití odpadů na povrchu terénu 
Požadujeme doplnit tabulku Porovnání nákladů a přínosů. 
  
Odůvodnění: 
Předkladatel zvolil metodu analýzy nákladů a přínosů. Návrh 
řešení by měl být tudíž přijat pouze tehdy, jestliže lze očekávat 
kladné čisté přínosy. Tabulka v uvedeném stavu není ani 
výsledkem takové analýzy, ani multikriteriální analýzy, kterou lze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAELHDKAE)



19.5.2017 7:39:04 
 

92 

vykázat dopady spojením kvalitativních, kvantitativních a 
peněžních ukazatelů. 

ÚVČR – KML 6.    Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení: 
Způsobilost kvalifikované osoby provádějící vzorkování 
Požadujeme zdůvodnit, proč v této části předkladatel uvádí, že 
„většina subjektů provádějící vzorkování danou certifikaci 
vlastní“, když v části týkající se identifikace dotčených subjektů 
uvádí pouze dvě skupiny subjektů. 
Požadujeme doplnit toto tvrzení o informaci, zda tato skutečnost 
byla zohledněna v tabulce nákladů a přínosů. 
  
Odůvodnění: 
Bez doplnění výše uvedených údajů nelze vyvodit, na základě 
jakých analýz, postupů či zjišťování předkladatel k takovému 
tvrzení dospěl. Pojem „většina“ by měl být kvantifikován 
konkrétními číselnými údaji. Rovněž by se toto tvrzení mělo 
promítnout do nižší hodnoty naběhlých nákladů souvisejících 
s certifikací. 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 

ÚVČR – KML 7.    Implementace doporučené varianty a vynucování: 
Požadujeme doplnit činnosti, které budou regulované subjekty 
nuceny provádět v důsledku implementace regulace, včetně 
identifikace možných rizik spojených s implementací; návrh 
harmonogramu implementace a vyčíslení možných nákladů 
implementace a zdroje jejich pokrytí. Požadujeme rovněž 
doplnit, jakým způsobem bude probíhat případné poradenství ze 
strany státu či ÚSC pro regulované subjekty. 
Požadujeme popsat případné změny, které nastanou v oblasti 
vynucování stávající vyhlášky po schválení její novely. 
  
Odůvodnění: 
Analýzou způsobu implementace mohou být identifikovány další 
náklady související např. s poskytováním dodatečných 
informací, vyplňováním formulářů, či naopak navržením 
optimalizace získávání potřebných informací (zjištěním, zda mají 
některé orgány informace k dispozici) nebo zvážením využití 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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informačních a komunikačních technologií pro získání 
a nakládání s informacemi.  
Předkladatel by měl doložit, zda jsou zajištěny prostředky pro 
implementaci navrhovaného řešení, včetně způsobu a rozsahu 
zajištění prostředků na výkon činností, které stát případně 
přenáší na obce a kraje (či-li na ÚSC, které předkladatel zmiňuje 
napříč celého textu). 

ÚVČR – KML 8.    Přezkum účinnosti regulace: 
Požadujeme upřesnit, kým bude přezkum účinnosti regulace 
proveden, na základě jakých kritérií a ukazatelů, které by se 
měly použít, případně s hodnotami, jichž by měly ukazatele 
nabývat, aby bylo možné prohlásit, že je regulace účinná. 
Požadujeme dále uvést, zda bude toto vyhodnocení účinnosti 
prováděno ve spolupráci s dotčenými subjekty. 
  
Odůvodnění:  
Je nezbytné zajistit, aby přezkumem bylo potvrzeno, zda 
principy právního předpisu jsou nadále účinné nebo mají být 
zlepšeny, přehodnoceny nebo úplně zrušeny. 
Bez uvedení způsobu sběru údajů potřebných pro monitorování 
realizace zásahu a jeho dopadů, nastínění povahy, četnosti a 
účelu následných postupů vyhodnocování se nelze spolehnout 
na pouhou proklamaci předkladatele, že přezkum provede do tří 
let. 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 

ÚVČR - KML 9.    Konzultace a zdroje dat: 
Požadujeme doplnit seznam subjektů o subjekty, které měly být 
konzultovány vzhledem k možným dopadům (viz výše). 
Uvedený přehled subjektů je proto nutno považovat za neúplný. 
Požadujeme doplnit, jak s připomínkami vznesenými v rámci 
konzultací předkladatel naložil, co bylo cílem konzultací, jaké 
nástroje byly použity, v jakém časovém rozmezí, jakou formou 
byly prováděny (např. kulatý stůl, osobní schůzky, internetový 
dotazník). 
  
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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Bez upřesnění průběhu konzultací a způsobu eliminace 
přílišného vlivu názorů jedné konkrétní skupiny či popisu 
zohlednění názorů oslovených dotčených subjektů nelze tuto 
část zprávy považovat za dostatečnou. 

UZSI Bez připomínek.  
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