
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o 
způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním 
systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 5. 5. 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 27. 5. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 1. K úvodní větě: 

Kompetence Ministerstva životního prostředí k vydání 
prováděcí vyhlášky je stanovena v zákoně č. 185/2001 
Sb., § 39 odst. 11 písm. b), nikoli v § 39 odst. 12 
písm. b), jak je uvedeno v předkládaném materiálu.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

V textu § 39 zákona o odpadech, který je nyní účinný, jde 
o ustanovení odst. 11. 

O ustanovení odst. 12 půjde až od 1. 1. 2016, ale vzhledem 
k předpokládané účinnosti novely vyhlášky považujeme za 
nutné vycházet ve zmocnění v § 39 zákona o odpadech ze 
znění účinného v tomto roce. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. K listům č. 2 a 3: 

Požadujeme upravit rozsah zajišťovaných údajů 
v položce „Partner“, sloupec 8. 

Odůvodnění: 

Požadovaný rozsah položek IČZ a IČP je nadbytečný 
a dochází k duplicitě vykazování údajů o provozovně 
partnera. Proto by mohly být jednotlivé položky uváděny 
jako variantní,  např. uvést IČZ nebo IČP a nebo IČO 

Vysvětleno 

Jedná se o požadavek na jednoznačnou identifikaci 
provozovny, zařízení nebo činnost původců odpadů nebo 
oprávněných osob, které nakládají s odpady. Každého 
původce odpadů i oprávněnou osobu je nezbytné 
jednoznačně identifikovat pomocí údajů: IČO a názvu 
subjektu (provozovny), adresy provozovny a čísla provozovny 
(IČP nebo IČZ).  

Zavedením tzv. identifikačního čísla provozovny (IČP) nebo 
identifikačního čísla zařízení (IČZ) nevzniká původcům ani 
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včetně názvu, adresy a IČZÚJ. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

oprávněným osobám nová povinnost ohlašovat další údaje, 
pouze novelou dochází k upřesnění položky, která byla dříve 
nazývána jako „Číslo provozovny“. Nově zavedené pojmy IČP 
a IČZ tedy slouží k lepší orientaci subjektů v dané 
problematice a pomáhají vymezit, jaké údaje mají být 
v položce vyplněny.   

1) V případě, že partnerem je klasický „původce“ odpadů 
(nejedná se tedy o oprávněnou osobu), má být v hlášení 
u partnera uváděno tzv. IČP (identifikační číslo provozovny). 
V tomto případě se do hlášení uvádí identifikační číslo 
provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě, že 
se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce 
odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území 
obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu 
hl. m. Prahy, pak se do hlášení vyplní kód ORP z číselníků 
správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. 
Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační 
číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje 
se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí 
sám. 

Vzhledem k tomu, že na stejné adrese partnera může 
existovat více provozoven (případ průmyslových areálů), 
zařízení nebo partner zde provádí více činností (více různých 
technologií produkujících odlišné typy odpadů), je potřeba 
jednoznačně identifikovat každou provozovnu, zařízení nebo 
činnost, při které odpady vznikají, a pro které je jejich původce 
povinen vést průběžnou evidenci samostatně. Původce 
odpadů je povinen tyto odpady pak ohlašovat, a to opět 
samostatně za každou provozovnu, zařízení nebo činnost 
zvlášť.  A stejně jako původce odpadů je i jeho partner 
povinen vést tyto odpady odděleně přesně podle jednotlivých 
provozoven, zařízení nebo činností původce. Tyto provozovny 
musí mít možnost evidovat i jeho partner ve své evidenci 
a hlášení rozlišit.  
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Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že pro 
jednoznačnou identifikaci provozovny subjektu je kromě IČO, 
názvu a adresy nezbytné uvádět i číslo jeho provozovny.  

(Povinnost vést průběžnou evidenci za každou provozovnu 
samostatně zakotvena v § 39 odst. 1 zákona o odpadech. 
Způsob ohlašování této evidence je upřesněn vyhláškou 
č. 383/2001 Sb.)  

2) V případě, že partnerem je oprávněná osoba, pak je 
v hlášení uváděno IČZ (identifikační číslo zařízení) oprávněné 
osoby přidělené krajským úřadem.  

I v tomto případě je nezbytné, aby bylo uvedeno IČO, název, 
adresa, IČZÚJ oprávněné osoby a i IČZ.  

Kromě toho, že i pro oprávněné osoby platí, že musí vést 
průběžnou evidenci odpadů a provádět její ohlašování za 
každou provozovnu, zařízení nebo činnost samostatně 
(viz výše), navíc ještě návrh novely zákona o odpadech v § 39 
odst. 12 zákona o odpadech upřesňuje některé povinnosti pro 
účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností. Mimo jiné 
je v tomto paragrafu stanoveno, že přidělená IČZ (identifikační 
čísla zařízení oprávněné osoby) je při plnění evidenčních 
nebo ohlašovacích povinností každý povinen používat. 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že pouhé 
uvedení IČO, názvu a adresy provozovny (bez IČP nebo IČZ) 
není jednoznačným identifikátorem provozovny. 

 3. K Listu č. 4: 

Požadujeme projednat změny evidenčních povinností 
s dotčenými průmyslovými svazy, např. v rámci 
pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona 
o výrobcích s ukončenou životností pro oblast vozidel 

Akceptováno 

Změny vyhlášky byly s dotčenými průmyslovými svazy 
projednány na jednání, které proběhlo mezi těmito svazy 
a MŽP dne 18. 6. 2015.  

Nový informační systém bude vyvíjen až v návaznosti na 
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s ukončenou životností. 

Odůvodnění: 

Informace požadované v bodech č. 6 -11 budou 
prakticky obtížně získatelné, do současné doby se 
v této podobě neevidují. Zároveň jsou předmětné údaje 
požadovány zpětně, již pro hlášení za rok 2015. 

Tato připomínka je zásadní. 

přesné znění nového zákona o výrobcích s ukončenou 
životností.  

MŽP zároveň nepovažuje za správné, aby v prováděcím 
právním předpisu bylo explicitně zdůrazněno, že se jedná 
o všechna vozidla, když to je již uvedeno v § 37 odst. 7 písm. 
b) 2) - 2. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané 
autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % 
průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity 
v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech 
vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.  

Nad rámec výše uvedeného dále uvádíme, že pro aplikaci 
novely vyhlášky MŽP přislíbilo zpracovatelům vytvořit 
metodický pokyn (jako to udělalo při poslední novele 
vyhlášky) a také přislíbilo zpracovat "návod" jak zpracovat 
vozidla, aby bylo dosaženo stanovených cílů, s čímž 
zpracovatelé na jednání souhlasili. 

Závěrem podotýkáme, že tato novela vyhlášky č. 352/2008 
Sb., nemá primární návaznost na plánovaný zákon 
o výrobcích s ukončenou životností, ale její nutnost plyne 
z předpisů evropského práva. 

 4. K listu č. 5: 

Požadujeme projednat změny evidenčních povinností 
s dotčenými průmyslovými svazy, např. v rámci 
pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona 
o výrobcích s ukončenou životností pro oblast vozidel 
s ukončenou životností. 

Odůvodnění: 

Šrédry nejsou primárně určeny pouze pro zpracování 
autovraků, souběžně s nimi je zpracováván i další 

Akceptováno  

Změny vyhlášky byly s dotčenými průmyslovými svazy 
projednány na jednání, které proběhlo mezi těmito svazy 
a MŽP dne 18. 6. 2015.  

Nový informační systém bude vyvíjen až v návaznosti 
na přesné znění nového zákona o výrobcích s ukončenou 
životností.  

S ohledem na průběh vypořádávacích jednání dále uvádíme, 
že projednávání s provozovateli šrédrů MŽP nepovažovalo 
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kovový odpad, a proto jednotlivé výstupy požadované 
v řádcích 2-5, resp. 6-9, nelze stanovit samostatně pro 
vybrané autovraky. Zároveň jsou předmětné údaje 
požadovány zpětně, již pro hlášení za rok 2015. 

Tato připomínka je zásadní. 

za předmětné, jelikož požadované údaje plně korespondují 
s tabulkou č. 2 přílohy k rozhodnutí Komise 2005/293/ES, 
z čehož plyne, že tak dochází k dodržování závazků 
evropského práva a dále, že nedodržování rozhodnutí Komise 
2005/293/ES by mohlo vést až k řízení o porušení SES.  

V preambuli téhož rozhodnutí v bodu 8 komise sděluje, že 
bude nutné ke zjištění udělat kampaň a tuto kampaň bude 
muset udělat každý provozovatel šrédru tak, aby zjistil 
průměrnou výtěžnost z hmotnosti všech autovraků. Metodický 
pokyn bude obsahovat i informace pro zpracovatele, kteří 
disponují šrédrem. 

Závěrem podotýkáme, že tato novela vyhlášky č. 352/2008 
Sb., nemá primární návaznost na plánovaný zákon 
o výrobcích s ukončenou životností, ale její nutnost plyne 
z předpisů evropského práva. 

 5. K čl. II. a III.: 

Požadujeme upravit čl. III "Účinnost" následovně: "Tato 
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016." V této 
souvislosti požadujeme zrušit čl. II "Přechodného 
ustanovení". 

Odůvodnění: 

Materiál nebyl projednán s dotčenými podnikatelskými 
svazy zastupujícími zpracovatele autovraků a je 
žádoucí, aby dotčené subjekty byly schopny zpracovat 
požadované údaje, zároveň nelze při takto významné 
změně evidenčních povinností požadovat vykazování 
dat zpětně od 1. 1. 2015. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

 

 6. K hodnocení dopadů RIA:  Vysvětleno 
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Požadujeme přehodnocení stanovených dopadů na 
dotčený podnikatelský sektor. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je hodnocení 
dopadu na podnikatelský sektor podhodnoceno. 
Uvedené  změny představují výrazně vyšší, zejména 
administrativní zátež, spojenou i s investicí do změny 
evidenčního systému zpracovatele. Zvýšení 
administrativních nároků nelze uvažovat pouze při 
zpracování ročního hlášení, ale zejména při 
zpracovávání průběžné evidence. 

Tato připomínka je zásadní. 

Cíle zpracování a povinnost jejich hlášení byly zavedeny již 
v současné době, a tedy nedochází k výrazné změně 
povinností, neboť jde pouze o doplnění povinností, kterou 
zpracovatelé museli na základě platných právních předpisů 
plnit již nyní. Zpracovatelé autovraků musí již dle současné 
legislativy vést průběžnou evidenci a to nejen ve vztahu 
k plnění stanovených cílů sběru. 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že dopady na 
podnikatelský sektor nejsou podhodnocené. 

Dále viz vypořádání připomínky č. 3. 

 7. Obecně: 

Navrhujeme uvádět text ve formě změn či revizí. Prosté 
škrtnutí (smazání v režimu revizí) a následně uvedení 
nového textu, který je z velké části pouze doplněn či jen 
velmi málo změněn je značně nepřehledné a pro další 
práci obtížně srovnatelné. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Vysvětleno 

V případě tohoto materiálu dochází k nahrazení příloh 
přílohami novými dle Čl. 59 odst. 2 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády a tím pádem není možné uvádět text ve formě 
změn či revizí, neboť by tím došlo k porušení pravidel 
legislativní tvorby (použitím Čl. 59 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády dochází k nahrazení příloh č. 3 
a 4 novým, i když podobným zněním, nikoliv k pouhé změně 
některých částí přílohy, a tím pádem je nutno postupovat dle 
Čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 3. Legislativních pravidel vlády). 

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že v části materiálu 
platné znění s vyznačením navrhovaných změn by, pokud by 
došlo k použití Čl. 59 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády, to bylo jen obtížně proveditelné, neboť došlo k tak 
výrazné změně formátu tabulek (jiné rozmístění políček, jiný 
počet, apod.) a k takovému množství změn a doplnění 
vysvětlivek, že předložení materiálu v podobě, jaké navrhuje 
připomínkové místo, by znamenalo značnou nepřehlednost 
materiálu.  
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Ministerstvo vnitra 8. K Čl. II.: 

Navržené přechodné ustanovení má dle našeho názoru 
znaky pravé retroaktivity, jelikož ukládá adresátům 
povinnosti zpětně přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
právního předpisu. Navrhovaná účinnost návrhu 
vyhlášky je 1. 9. 2015, avšak dané přechodné 
ustanovení povinuje adresáty právní normy podat 
hlášení podle přílohy č. 4 o sběru a zpracování 
autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2015 již ve znění účinném po dni nabytí účinnosti 
tohoto návrhu zákona. Povinný subjekt přitom takovými 
údaji nemusí za období leden až srpen 2015 v každém 
případě disponovat, jelikož neměl dříve povinnost 
vyplňovat list č. 4 a č. 5 předmětné přílohy.  

Odůvodnění tohoto článku pouze uvádí, že zprávu za 
rok 2015 je nutné vyplnit podle nové právní úpravy na 
základě požadavků Evropské komise. Blíže se 
problematikou retroaktivity odůvodnění již nezabývá. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby příloha č. 4 
dle nové právní úpravy byla odevzdána teprve za rok 
2016. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno 

Účinnost předkládané novely vyhlášky byla změněna na 
1. 1. 2016. 

 9. K úvodní větě: 

Navrhujeme z výčtu v úvodní větě vypustit zákony 
č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 
č. 186/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 383/2008 Sb. 
a č. 297/2009 Sb., jelikož dané zákony nenovelizovaly 
§ 37b odst. 2 ani § 39 odst. 12 písm. b) zákona 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Akceptováno 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZSDJCA6)



Stránka 8 (celkem 23) 

 Rovněž nedoporučujeme v této úvodní větě 
uvádět zákon č. 169/2013 Sb. účinný od 1. 1. 2016, 
jelikož na základě této novely bude ustanovení § 39 
odst. 12 písm. b) nově zařazeno jako § 39 odst. 11 
písm. b) zákona o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. 

Tato připomínka je doporučující. 

 10. K příloze č. 3: 

Navrhujeme rozepsat zkratku „TP“ nacházející se 
v oddíle nazvaném „Údaje o převzatém autovraku“, 
jelikož nemusí být každému zřejmé, že se jedná 
v daném případě o technický průkaz. Tato připomínka 
se rovněž vztahuje k odůvodnění (první stránka zvláštní 
části). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 11. K příloze č. 4: 

1. Na první straně vysvětlivek k příloze číslo č. 4 se 
objevuje definice provozovny dle § 7 odst. 3 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Jelikož tento předpis již byl zrušen, bude 
vhodné tuto pasáž týkající se samostatné provozovny 
upravit. 

2. V rámci zachování jednotného přístupu navrhujeme 
ve vysvětlivkách k listu č. 2 k sloupci pátému doplnit na 
konci odstavců označených písmenem b) a c) čárky.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 12. K odůvodnění: 

Na str. 6 odůvodnění jsou použity zkratky „ČIŽP“ 
a „KÚ“. Navrhujeme význam těchto zavedených zkratek 

Akceptováno 
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doplnit do seznamu použitých zkratek uvedených na 
str. 10 odůvodnění.  

Tato připomínka je doporučující. 

Český statistický 

úřad 

13. Příloha č. 4 List. č. 4, řádek 6, 9:  

Český statistický úřad požaduje nahradit v řádku 6 a 9 
slova „materiálová využití“ slovy „recyklace“. Zároveň 
ČSÚ nesouhlasí s použitými N kódy v těchto řádcích 
jako označení způsobu naložení s odpady z vybraných 
autovraků.  

Česká republika má povinnost reportovat recyklaci 
u vozidel s ukončenou životností, nikoliv materiálové 
využití tak, jak uvádí List č. 4 přílohy č. 4. Uvedený 
termín a používání nestandardních kódů je v rozporu 
zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
č. 2150/2002 o statistice odpadů 2002 ze dne 
25. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Návrh vyhlášky vychází z terminologie zavedené zákonem 
o odpadech, ve kterém je mj. upravena i problematika 
autovraků. V ust. § 4 odst. 1 písm. s) zákona o odpadech je 
definován pro českou právní úpravu týkající se odpadů, která 
vychází ze zákona o odpadech (tzn. i vyhláška 
č. 352/2008 Sb.), pojem materiálové využití, který je pojmem 
v českém odpadovém hospodářství používaným a zároveň 
i širším než samotný pojem recyklace tak, jak je uvedeno 
v zákoně o odpadech (§ 4 odst. 1 písm. t)), ze kterého návrh 
vychází.  

Použití tohoto pojmu lépe odpovídá požadavkům Směrnice 
a Rozhodnutí EK, neboť pojem recyklace ve směrnici 
2000/53/ES (článek 2 odst. 7) odpovídá v rámci zákona 
o odpadech pojmu materiálové využití než pojmu recyklace. 

Zejména je však zásadní to, v Hlavě II, Dílu 7 zákona 
o odpadech, který se týká autovraků, se hovoří 
o materiálovém využití. Tím pádem je v souvislosti 
s autovraky používán tento pojem a pojmosloví zavedené 
zákonem je nutné dodržovat v prováděcích právních 
předpisech, neboť prováděcí právní předpisy nemohou jít nad 
rámec zákona, zejména ne pak do rozporu se zákonem. 

Dále si, nad rámec výše uvedeného, dovolujeme podotknout, 
že v současné době je připravována nový zákon o odpadech 
a o výrobcích s ukončenou životností s tím, že připomínkové 
místo má možnost uplatňovat návrhy na změnu terminologie 
při přípravě těchto právních předpisů. Nepovažujeme však za 
možné nyní zavádět odlišnou terminologii do prováděcích 
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právních předpisů, když v zákoně o odpadech je používána 
terminologie, se kterou je současný návrh novely vyhlášky 
konformní. 

 

K druhé části připomínky uvádíme, že tabulka s používanými 
N kódy byla z přílohy č. 4 vyhlášky odstraněna a namísto ní 
vždy dojde k aplikaci vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. Z této vyhlášky vychází označování odpadů pro ČR 
a tak bude veškeré označování v souladu s touto vyhláškou. 
Zároveň podotýkáme, že není možné, aby pouze v rámci 
vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky docházelo 
k jinému označování odpadů než jaké je běžné v ČR. 
Takovýto postup by znamenal zavedení dvojkolejnosti 
v označování odpadů, což by s největší pravděpodobností 
mělo za následek způsobení výrazné nepřehlednosti. 

K problematice N kódů dále ještě uvádíme, že N kódy jsou již 
vžité evidenční kódy a jejich používání nečiní povinným 
osobám problémy, Ministerstvo životního prostředí proto 
v současné době nevidí důvod ani potřebu rušení N kódů pro 
vedení odpadové evidence a odpadového hlášení, jelikož 
jejich plné zrušení by ohrozilo plnění některých povinností 
vyplývajících z evropské legislativy.  

S ohledem na připomínky Českého statistického úřadu 
Ministerstvo životního prostředí připravuje v současné době 
novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve které bude nově stanoveno přiřazení vybraných 
kódů původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro účely 
státní správy. Toto opatření zajistí správné a jednotné 
přiřazení N kódů k R a D kódům. N kódy zabezpečují 
dostatečné sledování způsobů nakládání s odpady pro plné 
splnění všech reportingových povinností vybraných odpadů, 
strategické řízení odpadového hospodářství a zajištění 
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kontrolní činnosti veřejné správy.  

Dále je nezbytné zdůraznit, že uvedené kódy nejsou v rozporu 
ani s národním ani evropským a ani mezinárodním právem. 
Zmocnění nastavení podrobnosti vedení odpadové evidence 
prováděcím právním předpisem je nastaveno v § 39 odst. 12 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nastavení 
kódů jednotlivých způsobů nakládání s odpady pro účely 
jejich evidence v žádném případě takové zmocnění 
neporušuje. Naopak bez jejich nastavení by nebylo možné 
zákonný požadavek stanovený v § 39 odst. 2 zákona 
o odpadech efektivně realizovat. V případě evropského 
a mezinárodního práva nejen že neexistuje žádný rozpor 
s evropskými předpisy nebo ratifikovanými mezinárodními 
smlouvami, ale bez existence těchto podrobných kódů pro 
jednotlivé druhy nakládání s odpady by nebylo možné plnit 
některé reportingové a kontrolní povinnosti vyplývající 
z evropského práva a také další povinnosti vyplývající 
z mezinárodněprávních závazků, například vůči Organizaci 
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

Co se týče kódů nakládání, vymezuje rámcová směrnice ve 
svých přílohách 1 a 2 nevyčerpávající způsoby využití 
a odstranění odpadů, které mají přiřazeny kódy R1 až R13 
a D1 až D15. N kódy tak doplňují způsoby nakládání, které 
nejsou v těchto přílohách zachyceny, což je samozřejmě 
možné, protože směrnice výslovně uvádí, že vymezené 
způsoby využití a odstranění nejsou vyčerpávající. Dále 
umožňují v potřebných případech podrobnější rozlišení než 
přílohy č. 1 a 2 rámcové směrnice, což umožňuje samostatně 
sledovat tak důležité způsoby nakládání s odpady, jako je 
například kompostování či předávání kalů k využití na 
zemědělské půdě. Dále umožňují evidovat způsoby 
nakládání, které nejsou ani využitím ani odstraněním, 
například přeshraniční přeprava. Právě kódy pro přeshraniční 
přepravu umožňují plnění povinnosti zajišťovat kontrolu 
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přeshraniční přepravy vyplývající z evropského práva. 
U odpadů, které jsou na tzv. zeleném seznamu, tedy 
nepodléhají při přepravě povinnosti ohlášení, jsou tyto kódy 
jediným způsobem, jak se mohou kontrolní orgány dozvědět, 
že některé osoby realizují přeshraniční přepravu odpadů. 
V roce 2014 zaslala Evropská komise České republice 
formální výzvu, ve které namítala nesoulad některých 
ustanovení české odpadové legislativy s rámcovou směrnicí 
o odpadech. Jedním z předpisů, jejichž soulad s rámcovou 
směrnicí byl rozporován, byla rovněž vyhláška 
č. 383/2001 Sb. Žádná z připomínek však nesměřovala 
k částem vyhlášky upravujícím způsob vedení odpadové 
evidence a ohlašování odpadů. Sama Evropská komise tak 
v používání N kódů pro účely ohlašování produkce 
a nakládání s odpady a vedení odpadové evidence 
neshledává rozpor s evropskou legislativou. 

 14. Příloha č. 4, List. č. 5: 

Český statistický úřad požaduje nahradit v druhém 
sloupci tabulky slova „Materiálové využití“ slovy 
„recyklace“. Současně ČSÚ nesouhlasí s použitými 
N kódy jako označení kategorie pro odpad nebezpečný. 

Navržený formulář přímo vychází s tabulky č. 2 
Rozhodnutí Komise  2005/293/ES, ze dne 1. dubna 
2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování 
opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, 
recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených 
ve směrnici Evropského Parlamentu a Rady 
2000/53/ES.  

Dle této tabulky má ČR povinnost reportovat recyklaci 
u vozidel s ukončenou životností, nikoliv materiálové 
využití. Navržený způsob využití odpadů spolu 
s použitím N kódů je v rozporu zejména s Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002 
o statistice odpadů 2002, ze dne 25. listopadu 2002, 

Vysvětleno 

Návrh vyhlášky vychází z terminologie zavedené zákonem 
o odpadech, ve kterém je mj. upravena i problematika 
autovraků. V ust. § 4 odst. 1 písm. s) zákona o odpadech je 
definován pro českou právní úpravu týkající se odpadů, která 
vychází ze zákona o odpadech (tzn. i vyhláška 
č. 352/2008 Sb.), pojem materiálové využití, který je pojmem 
v českém odpadovém hospodářství používaným a zároveň 
i širším než samotný pojem recyklace.  

Dále pak použití tohoto pojmu lépe odpovídá požadavkům 
Směrnice a Rozhodnutí EK, neboť pojem recyklace v českém 
právu týkajícího se odpadů je pojmem užším než pojem 
recyklace v evropském odpadovém právu. 

Zejména je však zásadní to, v Hlavě II, Dílu 7 zákona 
o odpadech, který se týká autovraků, se hovoří 
o materiálovém využití. Tím pádem je v souvislosti 
s autovraky používán tento pojem a pojmosloví zavedené 
zákonem je nutné dodržovat v prováděcích právních 
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ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Evropského 
Parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 
o vozidlech s ukončenou životností. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

předpisech, neboť prováděcí právní předpisy nemohou jít nad 
rámec zákona, zejména ne pak do rozporu se zákonem. 

Dále si, nad rámec výše uvedeného, dovolujeme podotknout, 
že v současné době je připravována nový zákon o odpadech 
a o výrobcích s ukončenou životností s tím, že připomínkové 
místo má možnost uplatňovat návrhy na změnu terminologie 
při přípravě těchto právních předpisů. Nepovažujeme však za 
možné nyní zavádět odlišnou terminologii do prováděcích 
právních předpisů, když v zákoně o odpadech je používána 
terminologie, se kterou je současný návrh novely vyhlášky 
konformní. 

K druhé části připomínky uvádíme, že tabulka s používanými 
N kódy byla z přílohy č. 4 vyhlášky odstraněna a namísto ní 
vždy dojde k aplikaci vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. Z této vyhlášky vychází označování odpadů pro ČR 
a tak bude veškeré označování v souladu s touto vyhláškou. 
Zároveň podotýkáme, že není možné, aby pouze v rámci 
vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky docházelo 
k jinému označování odpadů než jaké je běžné v ČR. 
Takovýto postup by znamenal zavedení dvojkolejnosti 
v označování odpadů, což by s největší pravděpodobností 
mělo za následek způsobení výrazné nepřehlednosti. 

K problematice N kódů dále ještě uvádíme, že N kódy jsou již 
vžité evidenční kódy a jejich používání nečiní povinným 
osobám problémy, Ministerstvo životního prostředí proto 
v současné době nevidí důvod ani potřebu rušení většiny 
doplňujících N kódů pro vedení odpadové evidence 
a odpadového hlášení, jelikož jejich plné zrušení by ohrozilo 
plnění některých povinností vyplývajících z evropské 
legislativy.  

S ohledem na připomínky Českého statistického úřadu 
Ministerstvo životního prostředí připravuje v současné době 
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novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve které bude nově stanoveno přiřazení vybraných 
kódů původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro účely 
státní správy. Toto opatření zajistí správné a jednotné 
přiřazení N kódů k R a D kódům. N kódy zabezpečují 
dostatečné sledování způsobů nakládání s odpady pro plné 
splnění všech reportingových povinností vybraných odpadů, 
strategické řízení odpadového hospodářství a zajištění 
kontrolní činnosti veřejné správy.  

Dále je nezbytné zdůraznit, že uvedené kódy nejsou v rozporu 
ani s národním ani evropským a ani mezinárodním právem. 
Zmocnění nastavení podrobnosti vedení odpadové evidence 
prováděcím právním předpisem je nastaveno v § 39 odst. 12 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nastavení 
kódů jednotlivých způsobů nakládání s odpady pro účely 
jejich evidence v žádném případě takové zmocnění 
neporušuje. Naopak bez jejich nastavení by nebylo možné 
zákonný požadavek stanovený v § 39 odst. 2 zákona 
o odpadech efektivně realizovat. V případě evropského 
a mezinárodního práva nejen že neexistuje žádný rozpor 
s evropskými předpisy nebo ratifikovanými mezinárodními 
smlouvami, ale bez existence těchto podrobných kódů pro 
jednotlivé druhy nakládání s odpady by nebylo možné plnit 
některé reportingové a kontrolní povinnosti vyplývající 
z evropského práva a také další povinnosti vyplývající 
z mezinárodněprávních závazků, například vůči Organizaci 
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

Co se týče kódů nakládání, vymezuje rámcová směrnice 
ve svých přílohách 1 a 2 nevyčerpávající způsoby využití 
a odstranění odpadů, které mají přiřazeny kódy R1 až R13 
a D1 až D15. N kódy tak doplňují způsoby nakládání, které 
nejsou v těchto přílohách zachyceny, což je samozřejmě 
možné, protože směrnice výslovně uvádí, že vymezené 
způsoby využití a odstranění nejsou vyčerpávající. Dále 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZSDJCA6)



Stránka 15 (celkem 23) 

umožňují v potřebných případech podrobnější rozlišení než 
přílohy č. 1 a 2 rámcové směrnice, což umožňuje samostatně 
sledovat tak důležité způsoby nakládání s odpady, jako je 
například kompostování či předávání kalů k využití na 
zemědělské půdě. Dále umožňují evidovat způsoby 
nakládání, které nejsou ani využitím ani odstraněním, 
například přeshraniční přeprava. Právě kódy pro přeshraniční 
přepravu umožňují plnění povinnosti zajišťovat kontrolu 
přeshraniční přepravy vyplývající z evropského práva. 
U odpadů, které jsou na tzv. zeleném seznamu, tedy 
nepodléhají při přepravě povinnosti ohlášení, jsou tyto kódy 
jediným způsobem, jak se mohou kontrolní orgány dozvědět, 
že některé osoby realizují přeshraniční přepravu odpadů. 
V roce 2014 zaslala Evropská komise České republice 
formální výzvu, ve které namítala nesoulad některých 
ustanovení české odpadové legislativy s rámcovou směrnicí 
o odpadech. Jedním z předpisů, jejichž soulad s rámcovou 
směrnicí byl rozporován, byla rovněž vyhláška č. 
383/2001 Sb. Žádná z připomínek však nesměřovala 
k částem vyhlášky upravujícím způsob vedení odpadové 
evidence a ohlašování odpadů. Sama Evropská komise tak 
v používání N kódů pro účely ohlašování produkce 
a nakládání s odpady a vedení odpadové evidence 
neshledává rozpor s evropskou legislativou. 

 15.  Příloha č. 4, vysvětlivky: 

V rámci definice samostatné provozovny návrh vyhlášky 
odkazuje na § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento 
právní předpis byl zrušen ustanovením § 3080 bodem 
72 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k 1. lednu 
2014. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 

 

Hlavní město Praha 16.  K příloze č. 3: Akceptováno 
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Údaje o převzatém autovraku: 

Identifikační číslo vozidla (VIN) – navrhujeme doplnit 
jedno políčko, neboť pro VIN je zapotřebí obvykle 17 
políček (v návrhu je pouze 16 políček). 

Vysvětlivky: 

Identifikační číslo vozidla (VIN) – navrhujeme na konci 
textu tečku nahradit čárkou a doplnit slova „pokud je 
VIN méně než sedmnáctimístné, doplní se zleva nuly na 
celkový počet 17 míst, znaky jako /- se zapisují do 
samostatného políčka“. 

Tato připomínka je doporučující. 

 17.  K příloze č. 4: 

Oprávněná osoba; Samostatná provozovna (str. 4): 

Navrhujeme doplnit v řádce Ulice, č.p. slova „/č.o.“, 
neboť dle komentáře má být uváděna přesná adresa, 
a proto doporučujeme uvádět i číslo orientační, bylo-li 
přiděleno. 

Stejně tak navrhujeme tato slova doplnit i do Vysvětlivek 
v textu pod názvem Oprávněná osoba a Samostatná 
provozovna (str. 9). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno  

 

 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 
a 

 

18. K variantě 1: 

Variantu 0 shledáváme jako vhodnější. 

Na základě usnesení vlády ze dne 13. května 2015 
č. 347 k věcnému záměru zákona o výrobcích 
s ukončenou životností, které stanoví termín pro 

Vysvětleno 

Ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/53/ES, 
o vozidlech s ukončenou životností, konkrétně z článku 7 
odst. 2 plyne pro členské státy povinnost zajištění cílů 
zpracování, které se od 1. 1. 2015 změnily a proto je nutná 
změna vyhlášky č. 352/2008 Sb., taky aby byly tyto cíle 
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Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

předložení paragrafového znění citovaného zákona, 
požadujeme změny řešit na základě nové legislativní 
úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

možné ze strany ČR plnit a nedošlo tak k porušování 
povinností ČR.  

Upřesnění reportingové povinnosti je v rozhodnutí Komise 
2005/293/ES, kde je jasně definovaná struktura ohlašovaných 
dat, kterou předkládaný materiál plně respektuje a zároveň ji 
zavádí do vyhlášky. 

V případě nesplnění této povinnosti lze očekávat přísné 
sankce ze strany EU, proto považujeme tuto změnu za 
nutnou. 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nelze čekat na 
nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zejména ne, 
když povinnost plyne ze směrnice a příslušné rozhodnutí 
poměrně přesně definuje reportingovou povinnost – z toho 
plyne, že tuto změnu je možné, správné a nutné provést již 
nyní. 

 19. Obecně: 

Vzhledem k propojení MA ISOH a CRV je tištěné 
potvrzení pouze pro občana, sloužící jako doklad 
o předání do zařízení ke sběru a zpracování. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Potvrzení o převzetí již není nutné pro zápis zániku vozidla 
v ČR z důvodu propojení systémů. Potvrzení je však nutné 
pro zahraniční osoby, které potvrzení potřebují pro vyřazení 
z národního registru vozidel. Dle směrnice o vozidlech 
s ukončenou životností musí členské státy zavést systém, kde 
je vyřazení vozidla možné pouze na základě předložení 
dokladu o převzetí a tento doklad musí být uznatelný i z jiného 
členského státu. Dále je potvrzení nutné například pro 
podnikající fyzické osoby a právnické osoby jako doklad pro 
případnou kontrolu ze strany ČIŽP, že bylo s odpadem 
nakládáno dle zákona o odpadech. V neposlední řadě, je 
nutné říct, že propojení systémů je nastaveno pouze pro 
vozidla kategorie M1 a N1. 

 20. K hlášení na listu č. 2: 

Popis k listu č. 2 je zmatečný. Jsme toho názoru, 

Vysvětleno 

Nedomníváme se, že by popis byl zmatečný. S ohledem na 
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že situaci by dostatečně vyřešil kvalitní informační 
systém, který by sledoval celý proces zpracování 
autovraků a tok materiálů.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

výše uvedené a nekonkrétnost připomínky nelze tuto 
připomínku akceptovat. 

 Ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/53/ES, 
o vozidlech s ukončenou životností, konkrétně z článku 7 
odst. 2 plyne pro členské státy povinnost zajištění cílů 
zpracování, které se od 1. 1. 2015 změnily a proto je nutná 
změna vyhlášky č. 352/2008 Sb., tak aby bylo možné tyto cíle 
ze strany ČR reálně zjišťovat a vynucovat jejich plnění ze 
strany zpracovatelů a nedošlo tak k porušování povinností 
ČR.  V rámci přípravy nového zákona o výrobcích 
s ukončenou životností se plánuje rozšíření stávajícího 
informačního systému tak, aby bylo možné sledovat tok 
autovraků v průběhu celého jejich zpracování. Z důvodu výše 
uvedeného není možné čekat na účinnost nového zákona, 
které je plánováno v průběhu roku 2017. 

 21. K hlášení na listu č. 3: 

Jsme toho názoru, že situaci by dostatečně vyřešil 
kvalitní informační systém (viz připomínka k hlášení na 
listu 2). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Viz vysvětlení připomínky č. 20. 

 22. K hlášení na listu č. 4: 

Nesrozumitelná tabulka.  

K bodům 6 – 11 - Nelze zpětně zjišťovat, co se po 
předání autovraku s tímto děje. Proto by mělo 
následovat napojení oprávněné osoby, které byl 
autovrak předán, napojení na informační systém 
(viz předcházející připomínky).  

Tato připomínka je zásadní. 

 Vysvětleno 

V rámci plnění stanovených cílů je nutnost, aby zpracovatelů 
byly zodpovědní za autovraky, které přeberou od konečných 
uživatelů a předávali je pouze zpracovatelům, kteří dokážou 
plnit stanovené cíle a mohou své dodavatele dostatečně 
o tomto informovat. V rámci vydání vyhlášky MŽP chystá 
metodický pokyn, který usnadní orientaci v evidenci ve vztahu 
k plnění cílů a hlášení těchto cílů MŽP. 

 23. K hlášení na listu č. 5: Vysvětleno 
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Věcně nepochopitelný útok proti drtícím zařízením na 
zpracování autovraků. Požadujeme navrhnout a zahájit 
jednání ze strany MŽP ČR o přezkoumání ES 
s evropskými poslanci z důvodu technologického 
pokroku za 15 let platnosti směrnice č. 53. PST 
technologie jednoznačně pokročily na podstatně vyšší 
úroveň a to je třeba zohlednit stejně jako předepsané 
recyklační kvóty. Struktura vozového parku v ČR 
neodpovídá „ západoevropské“. V důsledku jiné skladby 
vozového parku v ČR není možné z vozidel vyrobených 
pouze z 80% recyklovatelných materiálů vytěžit 95%.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Navrhovaná novela vyhlášky č. 352/2008 Sb., vychází ze 
směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/53/ES, 
o vozidlech s ukončenou životností, konkrétně z článku 7 
odst. 2. S ohledem na povinnost ČR provádět evropské 
směrnice do vnitrostátního práva nelze od této novely upustit 
z důvodu případných sankcí. Příslušná směrnice nerozlišuje 
mezi vozovými parky jednotlivých zemí a cíle jsou stejné ve 
všech zemích EU, tedy i v ČR.  

Nedomníváme se, že by se plnění přísnějších cílů rozcházelo 
s technologickým pokrokem, naopak předpokládáme, 
že současný trend a technologický vývoj spěje 
k realizovatelnému plnění těchto cílů, a tedy se 
nedomníváme, že by mělo dojít k využití čl. 11 odst. 4 
písm. d) směrnice 2000/53/ES. 

Závěrem podotýkáme, že list č. 5 plně koresponduje 
s rozhodnutím Komise 2005/293/ES, kde je jasně definovaná 
struktura ohlašovaných dat. Členský stát má povinnost tyto 
data sbírat a dále reportovat EK. 

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

24.  K příloze č. 4, List. č. 1: 

Je zbytečné uvádět 2x IČO a IČZ (v záhlaví i v tabulce). 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Vysvětleno 

V tabulce listu č. 1 je IČO a IČZ uvedeno z důvodu kompletní 
identifikace osoby na jednom místě. Záhlaví je stejné pro 
všechny listy a obsahuje pouze základní informace 
o oprávněné osobě. Z těchto důvodů dochází v listu č. 1 
k duplikaci uvedené těchto informací a zůstává stejné jako 
před novelou a je také v souladu s přílohou č. 20 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. Tento údaj se automaticky kopíruje v rámci 
ISPOP a není to tedy zbytečná administrativní zátěž pro 
dotčené subjekty. 

 25.   K příloze č. 4, List č. 3, Vysvětlivky: 

Sloupec 5 písm. d): 

Odkaz na evidenci přijatého elektrozařízení je 

Akceptováno 
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zavádějící. Měl-li navrhovatel novely na mysli 
skutečnost, že zpracovatel autovraků je i zpracovatelem 
elektrozařízení (elektroodpadů), pak není možno vést 
tuto evidenci mimo vyhl.č. 352/2005 Sb., 
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpadem. Zpětně odebrané výrobky nejsou 
odpadem ve smyslu zákona o odpadech do doby jejich 
předání konečnému zpracovateli a v hlášení se 
neuvádí.   

Tato připomínka je doporučující. 

 26.  K příloze č. 4, List č. 4, Vysvětlivky: 

Řádek č. 2, 3 

Není zcela jednoznačně uvedeno, zda tyto údaje mají 
vazbu na počet přijatých autovraků dle řádku č. 1, tedy 
zda se uvádí hmotnosti autovraků přijatých pod kódem 
BN30 nebo i B00. S ohledem na odkaz na systém MA 
ISOH se však zřejmě jedná pouze o kódy BN30.   

Řádky 6-8, 9-11 

Toto ustanovení přenáší povinnosti na zpracovatele 
(sběrače) autovraků nad rámec zákona o odpadech. 
Zpracovatel autovraků po určitém stupni demontáže 
předává odpady, (v nějakém stavu a pod nějakými 
katalogovými čísly), další oprávněné osobě, čímž svou 
zákonnou povinnost splnil. Není v jeho silách, a dle 
názoru krajského úřadu ani organizačně a technicky 
proveditelné, aby informace, požadované dle textu, 
získal již před předáním autovraku jinému zpracovateli 
nebo na šrédr. I kdyby mu bylo přislíbeno, že tyto 
informace obdrží až po konečném zpracování 
autovraku, jak konečný zpracovatel (např. šrédr) bude 
zjišťovat, kolik z konkrétního autovraku konkrétního 

Akceptováno částečně 

Akceptováno 

 

 

 

Vysvětleno 

V rámci plnění stanovených cílů je nutnost, aby zpracovatelů 
byly zodpovědní za autovraky, které přeberou od konečných 
uživatelů a předávali je pouze zpracovatelům, kteří dokážou 
plnit stanovené cíle a mohou své dodavatele dostatečně 
o tomto informovat. V rámci vydání vyhlášky MŽP chystá 
metodický pokyn, který usnadní orientaci v evidenci ve vztahu 
k plnění cílů a hlášení těchto cílů MŽP. 
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zpracovatele bylo využito, popř. odstraněno (při 
kapacitách šrédru a systému konečného zpracování). 
Tato povinnost je postavena alibisticky a nic neřeší. 
Není ani stanoveno, jak by taková informace měla 
vypadat. Krajský úřad by akceptoval vyplňování řádků 
9-11 za každého zpracovatele samostatně, tzn., že za 
míru využití na svém zařízení si bude odpovídat sám. 
V případě navrhované úpravy by zajisté docházeno 
(v konečném součtu) k rozdílným údajům na listu č. 4 
a 5. Dále pak u řádků 9-11 není vůbec zřejmé, jak by se 
informace podávaly v případě dvojího předání mezi 
zpracovateli. V případě částečné demontáže u jednoho 
zpracovatele (BN30, vyplní řádky 9-11), následnému 
předání dalšímu zpracovateli (B00, opět vyplní řádky 9-
11), pak zařízení přijímající odpady pod kódem B00 
neuvádí hmotnosti dle řádků 2 – 3 (viz. výše), potom 
údaje v řádcích 9 – 11 budou zmatečné. Konečným 
důsledkem pak bude pouze „hraní s čísly“, nikoli 
relevantní údaje. Řádky 6-8 pak doporučujeme vypustit, 
tyto údaje by jednoznačně deklaroval list č. 5.            

Zcela chybí vysvětlivky k řádkům 12, 13. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Doplněno. V rámci ISPOP budou tyto řádky dopočítány 
automaticky. 

Svaz měst a obcí 

ČR 

27. K odůvodnění: 

Svaz se nemůže ztotožnit s tvrzením uváděným ve 
zdůvodnění je, že nedojde k nárůstu administrativy 
u obcí a krajů. Toto je pravdou pouze 
v případě samostatné působnosti, ale již se nezmiňuje 
působnost přenesená, neboť rozšířením přílohy č. 4 
o listy 4 a 5 dojde k navýšení administrativní zátěže při 
zpracovávání hlášení. Obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (dále také „ORP“), které kontrolují podaná 
hlášení v ISPOP, uvádí, že neustálé změny 
(každoroční) ve způsobu ohlašování vedou ke zmatkům 

Akceptováno 

Odůvodnění bude adekvátně upraveno. 
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ze strany ohlašovatelů a zvýšení množství dotazů na 
ORP.  

Tato připomínka je doporučující. 

 28. Obecně k materiálu:  

Za přínos v případě navrhované úpravy Svaz považuje, 
že zpracovatelé autovraků budou nuceni prokazatelně 
vést evidenci toku odpadů vzniklých při zpracování 
autovraků, které budou následně prokazatelně 
předávány k materiálovému nebo energetickému 
zhodnocení. Neméně významným přínosem je lepší 
možnost kontroly ČIŽP ohledně plnění cílů recyklace 
a zejména pak případné odebírání souhlasů KÚ. Svaz 
je však toho názoru, že není příliš vhodné, aby 
ohlašování za rok 2015 (hlášení podáváno přes ISPOP 
do 15. 2. 2016) probíhalo už podle této novely, neboť 
ohlašování vychází z údajů průběžné evidence, která je 
provozovateli v průběhu roku 2015 vedena v rozsahu 
daném ve stávajícím znění vyhlášky.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Účinnost předkládané novely vyhlášky byla změněna na 
1. 1. 2016. 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

29.  K Důvodové zprávě:  

V důvodové zprávě je nezbytné dopracovat 
vyhodnocení dopadů na soukromí, neboť odůvodnění 
osnovy postrádá řádné vyhodnocení zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) podle 
článku 14 odst. 1 písm. f) a článku 16 odst. 4 
legislativních pravidel. V případě, že nedochází 
k žádnému novému zpracování osobních údajů, je toto 
nezbytné explicitně konstatovat a není možné 
v hromadném vyhodnocení na ochranu před 
diskriminací a ochranou soukromí a osobních údajů 
uvést, že návrh nemá dopady na ochranu soukromí 
a osobních údajů, neboť v případě, že dochází ke 

Akceptováno jinak 

V důvodové zprávě je uvedeno, že návrh nemá dopady na 
soukromí a ochranu osobních údajů, neboť díky návrhu 
vyhlášky nebudou požadovány nové informace týkající se 
soukromí a ochrany osobních údajů a tedy návrh nemá nové 
dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

V důvodové zprávě bude tato část upravena v souladu s touto 
připomínkou. 
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zpracování osobních údajů, má takové zpracování 
z logiky věci vždy nějaký dopad. V návrhu ke 
zpracování osobních údajů nepochybně dochází, 
např. údaje o trvalém pobytu v příloze materiálu. 
Pro případ, že návrh zakládá nové zpracování osobních 
údajů, je nezbytné vyhodnocení dopadů na soukromí 
a ochranu osobních údajů.  

Tato připomínka je zásadní. 

V Praze 15. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Ondřej Trojan, Ing. Marek Livora Podpis: 
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