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                  V. 

Vypořádání mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a postupu pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 

Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 24. září až 16. října.  

Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

ČNB Bez připomínek.  
MD  Bez připomínek.  
MF Bez připomínek.  
MK Bez připomínek.  
MO Bez připomínek.  
MPSV Bez připomínek.  
MMR K příloze 

1.  U položek Katalogu č. 18 01 03 a 18 02 03 (na str. 26)  

chybí poznámka pod čarou č. 5, na kterou je odkazováno. 
Doporučujeme uvést název příslušného právního předpisu, na 
který je odkazováno, nebo odkaz vypustit.  

Odůvodnění 

Ačkoli poznámka pod čarou je nenormativní povahy, 
doporučujeme do přílohy vyhlášky uvést název příslušného 
právního předpisu, na který je odkazováno u obou druhů odpadů 
poznámkou č. „5“, nebo odkaz na tuto poznámku pod čarou 
zcela vypustit.  

Akceptováno  
Nesprávně uvedené odkazy a vysvětlivky byly 
opraveny. 

MMR 2.  Z návrhu Katalogu odpadů, skupina 18 ODPADY ZE 
ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO 

Vysvětleno 
Jedná se o transpozici evropského předpisu, 
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Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU 
KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH 
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ 
NESOUVISÍ) 

požadujeme odstranit položku č. 18 01 02 Části těla a orgány 
včetně krevních vaků a krevních destiček (kromě čísla 18 01 
03). 

Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění 

Návrh Katalogu odpadů nerespektuje platné předpisy českého 
právního řádu. Dle § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, je odpadem 
každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od 
těla odděleny, věcí nejsou (§ 493 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník) a zákon o odpadech se tedy na ně 
nevztahuje. Stanovení postupu při nakládání s nimi je v gesci 
Ministerstva zdravotnictví, které tak učinilo v § 91 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), tedy s částmi těl, 
odebranými v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 
plody po potratu, plodovým vejcem, plodovým lůžkem (placenta) 
nebo těhotenskou sliznicí, odebranými částmi těla zemřelého 
nebo tkáněmi a buňkami, které byly určeny pro výrobu léčiv, k 
vědeckým, výzkumným nebo výukovým účelům, nebo orgány, 
tkáněmi a buňkami určenými pro použití podle zákonů 
upravujících nakládání s lidskými orgány, tkáněmi nebo buňkami 
a nebyly pro tyto účely použity. Zpopelňují se ve spalovně 

proto nemůže být změněna, nicméně to 
neznamená, že se jedná o odpad. Katalog 
odpadů slouží pouze k zařazení. To, zda je 
konkrétní věc odpadem, vychází z definice 
odpadu. 
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poskytovatele, nemá-li poskytovatel vlastní spalovnu, ve 
spalovně jiného poskytovatele nebo v krematoriu, a to na 
základě smlouvy uzavřené s jiným poskytovatelem nebo 
provozovatelem krematoria. Obdobně se postupuje, jde-li o 
odebrané části těla zemřelého, které byly použity k vědeckým, 
výzkumným nebo výukovým účelům s tím, že jejich zpopelnění 
zajišťuje a hradí ten, kdo je použil. 

MMR 3.  Název položky katalogu 18 01 „Odpady z porodnické 
péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí“  

požadujeme nahradit slovy „Odpady z diagnostiky, léčení nebo 
prevence nemocí lidí“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Odkazujeme na obsah odůvodnění připomínky č. 2. Obdobný 
název existuje pro položku katalogu s označením 18 02 
„Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí 
zvířat“. 

Vysvětleno 
Jedná se o transpozici evropského předpisu, 
proto nemůže být text měněn. Navíc není 
zřejmé, proč by zde neměly být zařazeny 
odpady z porodnické péče.  

MPO Zásadní připomínky: 
1. K předkládací zprávě 

Předkládací zprávu požadujeme doplnit o zhodnocení 
dopadů předkládaného materiálu, včetně dalších 
náležitostí podle čl. IV. Jednacího řádu vlády. 

Odůvodnění: 

Předkládací zpráva neobsahuje všechny náležitosti 

Akceptováno 
Bylo doplněno. 
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uvedené v Jednacím řádu vlády č. IV odst. 7. 

MPO 2. K příloze vyhlášky k odpadům 180101 a 180201 
U odpadů katalogového čísla 18 01 01 - Ostré 
předměty4) (kromě čísla 18 01 03) a u 18 02 01 - Ostré 
předměty4) (kromě čísla 18 02 02) požadujeme vysvětlit 
a případně blíže specifikovat v textu návrhu souvislost 
s odkazem uvedeným v poznámce pod čarou č. 4 
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu“. 

Odůvodnění 

Z textu není zřejmá souvislost s odkazem uvedeným 
v poznámce. 

Akceptováno 
Nesprávně uvedené odkazy a vysvětlivky byly 
opraveny. 

MPO 3. K Odůvodnění 
Požadujeme doplnit hodnocení dopadů regulace.  

Odůvodnění 

Hodnocení dopadů je nedostatečné, zejména na 
podnikatelský sektor. Je hodnocena jen část návrhu 
právního předpisu, např. nejsou vyhodnoceny další 
změny oproti stávající právní úpravě. 

Vysvětleno 
Jiné dopady, než uvedené v materiálu nebyly 
ani po opětovném posouzení identifikovány. 

MPO Připomínky: 
1. K § 5 odst. 4, 5 a 7 

Doporučujeme důsledně prověřit správnost odkazů na 
poznámku pod čarou č. 3. Domníváme se, že zde má 
být odkázáno na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, 
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského 

Akceptováno 
Jedná se o chybný odkaz. 
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parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic, což vyplývá i z rozdílové tabulky 
návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU.  

MPO 2. K § 5 odst. 5 
Doporučujeme ověřit, zda je v tomto odstavci správně 
použito slovo „mezní“. 

Odůvodnění 

Ve znění transponovaného evropského předpisu je 
v předmětné části (oproti návrhu vyhlášky na konci 
odstavce) použitý jiný termín, a to „prahové“. 

Vysvětleno 
Slovo „mezní“ je uvedeno v Rozhodnutí komise 
2015/955/EU.  

MPO 3. K § 5 odst. 6 
V souvislosti s výše uvedeným (bod „K návrhu vyhlášky 
- § 5 odst. 4, 5 a 7“), doporučujeme poznámku pod 
čarou č. 3 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
perzistentních organických znečišťujících látkách a o 
změně směrnice 79/117/EHS“ přečíslovat na poznámku 
pod čarou č. 4.  

Akceptováno 
Nesprávně uvedené odkazy a vysvětlivky byly 
opraveny. 

MPO 4. K § 5 odst. 9 
Pro přehlednost doporučujeme poslední větu nahradit 
zněním s označenou úpravou „Odpady zařazené podle 
Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do 
kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadů se označují jako „N/O“. 
“. 

Akceptováno 

MPO 5. K rozdílové tabulce  
Doporučujeme prověřit správnost odkazů na poznámky 

Akceptováno 
Nesprávně uvedené odkazy a vysvětlivky byly 
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pod čarou. Upozorňujeme, že v § 5 odst. 3 se odkazuje 
na poznámku pod čarou č. 2, avšak dle textu by mělo 
být odkázáno na poznámku pod čarou č. 1. V 
následujícím odstavci je odkazováno na poznámku pod 
čarou č. 3, avšak její text v rozdílové tabulce zcela 
chybí. 

opraveny. 

MSP Bez připomínek.  
MŠMT Bez připomínek.  
MV Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K příloze vyhlášky 

 Na konci přílohy je ve vysvětlivce č. 1 doporučujeme 
opravit značně nepřesnou citaci vyhlášky č. 352/2005 Sb.  

Akceptováno 

MV Ke struktuře odůvodnění 

 Odůvodnění ve své značné části hovoří výhradně o 
změnách, které nastanou v oblasti s nakládání s autovraky, 
přičemž Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
se tomuto problému věnuje výhradně. Přestože je tato oblast 
úpravy pro návrh stěžejní, není jedinou. I s ohledem 
na skutečnost, že návrh má kompletně nahradit stávající právní 
úpravu, uvítali bychom plný rozsah odůvodnění. 

Vysvětleno 
Jiné dopady, než uvedené v materiálu nebyly 
ani po opětovném posouzení identifikovány. 

MZV Bez připomínek.  
MZD K předloženému návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog 

odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(Katalog odpadů) uplatňuje Ministerstvo zdravotnictví následující 
připomínku podstatné povahy: 
K § 5: 

  
 
 
 
 
Akceptováno 
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Do § 5 požadujeme doplnit odstavec 4 ve znění: 

„(4) Nebezpečnou vlastnost odpadu infekčnost lze posoudit na 
základě  popisu vzniku odpadu, z odborného posudku 
technologie produkující odpad, nebo technologie úpravy odpadu 
a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens  
ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. ....../Sb.,  
o hodnocení nebezpečných vlastností  odpadů.“ 

Dosavadní odstavce 4 až 9 je třeba označit jako odstavce 5 až 
10. 

Odůvodnění: 

V § 5 odst. 3 návrhu vyhlášky je uvedeno, že nebezpečnou 
vlastnost odpadu lze posoudit podle koncentrace látek 
v odpadech nebo, nestanoví-li přímo použitelný předpis 
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
jinak, provedením zkoušky v laboratořích nebo odborných 
pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Nebezpečná 
vlastnost infekčnost je specifická a postup jejího stanovení je 
odlišný od ostatních nebezpečných vlastností. Postupuje se 
podle vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností  odpadů č. 
…./2015 Sb. (Tato vyhláška, která je v současné době v 
 meziresortním připomínkovém řízení, nahradí stávající vyhlášku 
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností  
odpadů.) Proto navrhujeme pro posouzení infekčnosti 
samostatný odstavec § 5 vyhlášky, jak je výše uvedeno. 

MZE Zásadní připomínky: 
1) K Odpadu 02 01 06: 

• žádáme slova „Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně 
znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 

 
Vysvětleno 
Jedná se o transpozici evropského předpisu, 
proto nemůže být změněna, nicméně to 
neznamená, že se v případě trusu, moči nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

8 

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku“ nahradit 
slovy „Výkaly a moč zvířat (včetně znečištěné slámy) 
nevyužitelné ke hnojení nebo ke zpracování na 
organická hnojiva“. 
 

Odůvodnění: 

Na statková hnojiva tedy nelze „a priori“ pohlížet jako na 
odpady, jak vyplývá i z materiálu „Společné sdělení odboru 
rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva 
zemědělství a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve 
věci vyjasnění komodity „hnůj“ “. Je důležité, jak je deklarován 
jejich způsob využití. 

Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 2) jsou 
statkovými hnojivy hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož 
i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty vzniklé 
chovem hospodářských zvířat (vznikající zejména v zemědělské 
prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány). Úpravou ve smyslu 
zákona se rozumí jejich další zpracování s přidáním nebo bez 
přidání dalších hmot (kompostování, aerobní fermentace, 
anaerobní fermentace, zpracování žížalami apod.). 
Zpracováním statkových hnojiv vzniká organické hnojivo 
(kompost, digestát z bioplynové stanice apod.). Vyhláška č. 
474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, definuje 
typová organická hnojiva, při jejichž výrobě se používají statková 
hnojiva, takto:   

- organické hnojivo vyrobené ze statkových hnojiv termofilní 
aerobní fermentací (typ 18.1 b) 

- organické hnojivo vyrobené ze statkových hnojiv zpracováním 
žížalami Eisenia foetida (typ 18.1 c) 

hnoje využívaných v zemědělství jedná o 
odpad. Katalog odpadů slouží pouze k zařazení 
v případě, že věc naplní definici odpadu. V 
případě statkových, které jsou v souladu se 
zákonem o hnojivech využívány nelze 
předpokládat, že by k naplnění definice odpadu 
došlo. A i v případě, že by byla naplněna 
definice odpadu, což MŽP nepředpokládá, byla 
by v tomto případě uplatněna výjimka z definice 
odpadu pro vedlejší produkt. Protože statková 
hnojiva jsou vedlejším produktem a jsou 
využívána v souladu s dalšími předpisy. 
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- organické hnojivo vyrobené zejména ze statkových hnojiv 
anaerobní fermentací (typ 18.1 e). 

Do procesu zpracování tedy nevstupují výkaly a moč 
hospodářských zvířat jako „odpad“, ale jako „statkové hnojivo“. 
Přitom není důležité, jestli producent a zpracovatel jsou jedna a 
tatáž osoba. 

Odpadem je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke 
zbavování odpadů dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc 
k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 
předá-li ji osobě oprávněné ke sběru odpadu. Z dikce zákona č. 
185/2001 Sb. (§ 3) tedy vyplývá, že odpadem není statkové 
hnojivo (kejda, hnůj atd.), které vzniká jako vedlejší produkt 
chovu hospodářských zvířat a je plánovitě používáno ke hnojení, 
a to buď přímo nebo nepřímo, tedy po zpracování na organické 
hnojivo.  

Statkové hnojivo však může být v určitých případech 
odpadem         (a vztahuje se na něj plně zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech), např.: 

- byly do něj vneseny rizikové prvky nebo rizikové 
látky, které by mohly narušit vývoj kulturních rostlin 
nebo ohrozit potravní řetězec, 

- nemůže být z jiných důvodů použito přímo ke hnojení 
nebo ke zpracování na organické hnojivo. 

MZE Doporučující připomínky: 
2) K nadpisu vyhlášky: 

• doporučujeme nadpis upravit takto: „Návrh vyhlášky o 
Katalogu odpadů a postupu pro zařazování odpadu 

Akceptováno 
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podle Katalogu odpadů“. 
 

Odůvodnění: 

Uvedení nadpisu vyhlášky do souladu s Čl. 33 Legislativních 
pravidel vlády. 

MZE 3) Ke kategorii 02 01:  

• doporučujeme slova „Odpady ze zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství“ nahradit 
slovy „Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, 
lesnictví a myslivosti“.   
 

Odůvodnění: 

Uvedení názvu kategorie odpadů 02 01 do souladu s 
názvem katalogu 02.  

Akceptováno 

MZE K odůvodnění: 
4) Na straně 5 bod 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení: 

doporučujeme doplnit text, jelikož obsahově nesouvisí 
s nadpisem   a je téměř totožný s textem na téže straně shora, 
který pojednává   o dopadech na životní prostředí.   

Vysvětleno 
Jedná se o stručné odůvodnění výběru varianty, 
které vychází z předchozího testu.  

VÚV   
KML   
RVV   
KOM    
Komora-AGRO   
AVČR Bez připomínek.  
Asociace-krajů   
ASO Bez připomínek.  
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BIS Bez připomínek.  
Komora-ČAK   
Komora-ČKA   
Komora-ČKAIT Bez připomínek.  
Komora-ČLK    
Komora-ČLnK   
Komora-ČSK Bez připomínek.  
ČMKOS Bez připomínek.  
ČBÚ 1) K položkám Katalogu odpadů 16 04 

 
ČBÚ navrhuje 
a) v položce 16 04 – označení „Odpadní výbušniny“ nahradit 
označením „Odpady výbušných materiálů“; 
b) v položce 16 04 01 – označení „Odpadní munice“ nahradit 
označením „Odpadní munice a střelivo“; 
c) v položce 16 04 02 – označení „Odpad ze zábavní 
pyrotechniky“ nahradit označením „Odpad z pyrotechnických 
výrobků“; 
v položce 16 04 03 – označení „ Jiné odpadní výbušniny“ 
nahradit označením „Odpad z jiných výbušných materiálů“. 
Odůvodnění: Změna požadovaná ČBÚ sjednocuje názvosloví 
s platnou legislativou. Kategorie 16 04 se nemůže jmenovat 
„Odpadní výbušniny, protože munice ani zábavní pyrotechnika 
dle zákonných definic není výbušninou. Zároveň se zavádí 
kategorie „odpadní střelivo“. 

 Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
Text byl upraven dle dohody na konferenčním 
vypořádání. 

ČBÚ 2) K položkám Katalogu odpadů 17 05: 
 
ČBÚ navrhuje 
a) v položce 17 05 – označení „Zemina (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina“: nahradit označením „Zemina vč. vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst a vytěžená jalová hornina“; 
b) v položce 17 05 05 požadujeme pojem „Vytěžená hlušina 
obsahující nebezpečné látky“ nahradit pojmem „Vytěžená 

Akceptováno 
Text byl upraven dle dohody na konferenčním 
vypořádání. 
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jalová hornina“;  
c) v položce 17 05 06 požadujeme pojem „Vytěžená hlušina 
neuvedená pod číslem  
17 05 05“ nahradit pojmem „Vytěžená jalová hornina 
neuvedená pod číslem 17 05 05)“. 
Odůvodnění: Vyhláška přebírá pojmy z Rozhodnutí komise 
2014/955. Kontrolou překladu tohoto Rozhodnutí bylo zjištěno 
(z anglické, německé a slovinské verze), že pro anglický výraz 
„dredging spoil“ byl zvolen nepřesný a chybný překlad „vytěžená 
hlušina“. Podle zákona č. 157/2009 Sb. je pojem „hlušina“ 
v českém právu jednoznačně definován jako odpadový materiál 
po úpravě nerostů. Tento materiál tedy není možné těžit. 
Hlušina je netěžitelná. Navrhujeme proto tento výraz nahradit 
přesnějším, a to „vytěžená jalová hornina“ a provést v tomto 
smyslu změnu názvu odpadu pod č. 17 05 05 a 17 05 06. 
Tato připomínka je zásadní 

ČSÚ  Bez připomínek.  
ČTÚ   
ČÚZK Bez připomínek.  
DAČR    
ERÚ    
Komora-EK    
FA    
GIBS    
GAČR  Bez připomínek.  
Praha-city Doporučujeme název vyhlášky uvést do  souladu s čl. 33 odst. 1 

písm. a) Legislativních pravidel vlády.  Nejedná se o novelu 
vyhlášky, ale o vyhlášku novou; název by proto měl znít 
„Vyhláška o Katalogu odpadů a o postupu pro zařazování 
odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)“ nebo 
„Vyhláška o stanovení Katalogu odpadů a o postupu pro 

Akceptováno 
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zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)“. 

HKČR Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 

Požadujeme dát do souladu návrh vyhlášky s Nařízením EU 
(CLP) 1272/2008.  

Odůvodnění: 

Ve vyhlášce není stanoveno, jakou nebezpečnou vlastnost 
přiřadit odpadům, které jsou dle Katalogu odpadů nebezpečné, 
ale látky, ze kterých odpady vznikly, nejsou klasifikované jako 
nebezpečné. Konkrétně veškeré odpadní oleje jsou 
nebezpečným odpadem dle Katalogu odpadů, ale dle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie Nařízení EU (CLP) 
1272/2008 -  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
nejsou původní oleje klasifikované jako nebezpečné chemické 
látky. Proto požadujeme dát návrh vyhlášky do souladu s výše 
uvedenou směrnicí, případně vysvětlit, jak postupovat v těchto 
případech. 

Vysvětleno 
Jedná se o předběžnou opatrnost – u druhů 
odpadů označených * „N“ lze vyloučit 
nebezpečné vlastnosti 

PSP    
Hrad    
Senát    
KVOP    
Komora-KA    
Komora-KDP    
Komora-KPZ    
Komora-KVL    
KUK  Bez připomínek.  
KZPS  Stanovení postupu (dle EU 2014/955/EU) pro zařazení 

odpadu do kategorie nebezpečný odpad -  Oproti úpravě 
obsažené v dosavadní vyhlášce č. 381/2001 Sb. je novou 

Vysvětleno 
Jednoznačný postup pro zařazení podle 
kategorie je stanoven v zákoně 
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vyhláškou transponován text legislativy EU věnovaný této 
problematice. Text se tak stává pro povinné osoby dosti 
nepřehledným. Pokud bude původce nebo oprávněná  chtít 
zařadit/nezařadit  odpad jako nebezpečný, musí k tomu použít 
další „složitý předpis EU“ a zde je prostor pro chyby a 
nejasnosti. § 5 je v novém znění složitý nesrozumitelný kompilát 
 požadavků vyhlášky a odkazů na přímo použitelný předpis EU. 
Z hlediska uživatelského je tato cesta dikce předpisu vůči 
povinným osobám poměrně nešťastná. MŽP by se mělo pokusit 
do textu vyhlášky definovat pro povinné osoby jasný a 
srozumitelný postup rozhodování, kdy je/není odpad zařazován 
jako nebezpečný. V opačném případě jsou povinné osoby 
s ohledem na nízkou přehlednost stanovených povinností a 
postupů vystaveny většími riziku případných sankcí. 

KZPS - Ve vztahu k pojmům stabilizace, solidifikace, a 
částečná stabilizace upozorňujeme, že je třeba 
kvalitním způsobem provázat definice těchto pojmů jak 
v zákoně, ve vyhlášce ke katalogu odpadů a také ve 
vyhlášce č. 294/2005 Sb. a její novele. Z odborného 
hlediska jsou nové definice těchto pojmů problémem 
v praxi – viz níže příklad. 

 

Zde pro příklad odkazujeme na připomínku k příloze č. 6 
novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., která s těmito pojmy také 
pracuje – „V příloze č. 6 části „D9 - Fyzikálně-chemická 
úprava“ se v druhém odstavci věta první nahrazuje větami 
„Pojem solidifikace zahrnuje zpevňování kapalných odpadů 
pomocí přísad, beze změny chemických vlastností 
odpadu, při kterém může docházet ke stabilizaci 
nebezpečných odpadů. Ke stabilizaci může docházet i při 

Akceptováno částečně 
Definice budou uvedeny pouze v Katalogu. Ve 
vyhlášce 294/2005 na ně bude odkázáno. 
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úpravě pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání s 
přísadami a následné změny jejich fyzikálních a často, v 
návaznosti na druhy použitých přísad, i chemických 
vlastností.“, slovo „solidifikaci“ se nahrazuje slovem 
„stabilizaci“, slovo „solidifikace“ se nahrazuje slovem 
„stabilizace“ a slovo „solidifikovaný“ se nahrazuje slovem 
„stabilizovaný“. 

Z odborného hlediska nesouhlasíme především s tučně 
podtrženým textem. Pro příklad uvádíme, že pokud se mění 
pH, dojde ke změně chemických vlastností. Např. standardní 
je úprava přidáním zásaditých stabilizátorů (vápno, 
cement…), kdy dochází k vyvázání a vzniku solí a tím i ke 
změně chemických vlastností odpadu. Proto žádáme o 
vypuštění textu, neboť takto formulovaný text není odborně 
relevantní.“ Konec připomínky k vyhlášce 294/2005 Sb. 

- Tyto definiční problémy jsou přitom zásadní také ve 
vztahu ke Katalogu odpadů, a to zejména v agendě 
zařazování odpadů dle kategorií, ale i dle druhů. 

Kr-jihočeský  Bez připomínek.  
Kr-jihomoravský Vzhledem ke zrušení stávající vyhlášky č. 381/2001 Sb. při 

současném vydání nové vyhlášky (katalogu odpadů) 
požadujeme do textu nové vyhlášky zapracovat ustanovení, 
ze kterého by jasně vyplynulo, že katalogová čísla odpadů 
uvedená ve správních rozhodnutích a v evidencích dle 
stávající vyhlášky č. 381/2001 Sb. jsou považována za 
katalogová čísla odpadů dle nové vyhlášky.  

Dle situace vzniklé při snížení % technického zabezpečení 
skládek jsou zveřejněny právní názory, že pro 

Vysvětleno 
Bylo by nadbytečné. 
Katalogová čísla se novou vyhláškou nemění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

16 

provozovatele zařízení k nakládání s odpady je důležitější 
text provozního řádu zařízení schválený rozhodnutím, než 
znění zákona. Cílem je zamezit, aby krajské úřady musely 
kvůli novému katalogu odpadů přepracovávat veškerá 
správní rozhodnutí. 

Kr-karlovarský    
Kr-vysočina  Bez připomínek.  
Kr-královehradecký  Bez připomínek.  
Kr-liberecký  Bez připomínek.  
Kr-moravskoslezský  Bez připomínek.  
Kr-olomoucký 1. K § 5 odst. 9 návrhu:  

Slova „Odpady zařazené do kategorie ostatní na základě 
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů 
se označují jako „N/O“.“ požadujeme vypustit. 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky zavádí nové označení odpadů „N/O“, a to 
v případě evidence odpadů kategorie ostatní zařazené 
do této kategorie na základě osvědčení  
o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Označení 
„N/O“ považujeme za matoucí. Pro účely evidence je dle 
našeho názoru postačující stávající označení „O“. 
Uvedení kategorie „N“ v označení odpadů bez 
nebezpečných vlastností povede k dalším nejasnostem a 
nutkání považovat tyto odpady za odpady mající 
nebezpečnou vlastnost. Stejně tak budou tyto odpady 
jistě zaměňovány za odpady „O/N“, kdy již v současné 
praxi některé evidující subjekty nerozlišují mezi 
označením „O/N“ a „N/O“. Obáváme se, že rozdíl mezi 

Vysvětleno 
Jedná se o druhy odpadů označených * „N“, 
které nemají zrcadlovou položku pro „O“ - 
zrušením „seznamu nebezpečných odpadů“ lze 
vyloučit nebezpečné vlastnosti i u některých 
těchto odpadů. 
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označením „O/N“ a „N/O“ je tzv. pod rozlišovací 
schopnost většiny evidujících subjektů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Kr-olomoucký 2. K vysvětlivce č. 1 (str. 30 návrhu):  
Slova „o podrobnostech nakládání s odpady.“ 
doporučujeme nahradit slovy  
„o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování 
nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady)“. 

Odůvodnění: 

V návrhu vyhlášky je chybně uveden název vyhlášky č. 
352/2005 Sb.,  
„o podrobnostech nakládání s odpady“ správně by mělo 
být „o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování 
nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady)“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno  
Nesprávně uvedené odkazy a vysvětlivky budou 
opraveny. 

Kr-pardubický K části první – změna zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu 

k § 5 odst. 9 

Nesouhlasíme s ustanovením obsaženém v poslední větě § 5 
odst. 9. Domníváme se, že obecným používáním kategorie 
“N/O“ naopak dojde k větším nejasnostem při zařazování 
odpadu dle katalogu odpadů v případech, kdy existuje k danému 

Vysvětleno 
Jedná se o druhy odpadů označených * „N“, 
které nemají zrcadlovou položku pro „O“ - 
zrušením „seznamu nebezpečných odpadů“ lze 
vyloučit nebezpečné vlastnosti i u některých 
těchto odpadů. 
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odpadu tzv. zrcadlová položka kategorie „O“. V tom případě sice 
víme, že je třeba přiřadit kategorii „N/O“, nicméně postupem pro 
zařazování odpadů dle § 5 odst. 2 bychom měli tento odpad 
zařadit pod zrcadlovou položku kategorie „O“, neboť jsme již 
nebezpečné vlastnosti vyloučili, tedy nejde o nebezpečný 
odpad. Je tedy správné zařazení např. 08 03 13 kategorie „N/O“, 
nebo 08 03 12* kategorie „N/O“? 
Navrhujeme zařazovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 pod 
zrcadlovou položku kategorie „O“ s povinným upřesněním (např. 
„s osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“). 
V případě, že zrcadlová položka k dispozici není, navrhujeme 
zařazení pod příslušné katalogové číslo, název původního 
odpadu doplněný výše uvedeným upřesněním a kategorii „O“. 

Kr-pardubický k příloze vyhlášky 

Doporučujeme zvážit zrušení katalogového čísla 11 01 98*, 
nebo doplnit § 4 odst. 1 písm. d) o koncové dvojčíslí 98. 
Domníváme se, že se jedná o zapomenutý ekvivalent 
„devětadevadesátkových“ katalogových čísel, které je možné 
použít pouze s upřesněním názvu. Podle našeho názoru by bylo 
vhodnější použít katalogové číslo 11 01 99 s kategorií O/N. 

Vysvětleno 
Tento druh odpadu je uveden v Rozhodnutí 
komise. 

Kr-pardubický 
k vysvětlivce č. 4) 
 

 Domníváme se, že by použité ostré předměty ze zdravotnictví 
lidí i zvířat měly být vzhledem k jejich infekčnosti přednostně 
zařazeny pod katalogové číslo 18 01 03*, resp. 18 02 02*. Jedná 
se podle našeho názoru už podle názvu (ostré předměty /kromě 
čísla 18 01 03/, ostré předměty /kromě čísla 18 02 02/) o zcela 
jasnou zrcadlovou položku. Použití vhodných shromažďovacích 

Akceptováno 
Nesprávně použité odkazy a vysvětlivky budou 
opraveny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

19 

prostředků tím dotčeno není a způsob odstranění je u infekčních 
odpadů shodný. Jsme přesvědčeni, že katalogová čísla 
18 01 01 a 18 02 01 by měla být určena pro nějakým způsobem 
znehodnocené, ale nepoužité, tedy neinfekční ostré předměty 
určené pro zdravotnickou péči. 

Kr-plzeňský Zásadní připomínka: 

- Ke znění ust. § 4 odst. 1 písm d): Krajský úřad 
doporučuje na konec věty doplnit za čárku text: pokud 
příslušný orgán státní správy nerozhodne o upuštění od 
třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 
16 odst. 2 nebo § 18 odst. 2 zákona. 

Vysvětleno 
Nadbytečné, tato možnost vyplývá ze zákona. 

Kr-plzeňský Připomínka: 

 Ke znění přílohy návrhu vyhlášky: Krajský úřad má za to, že do 
katalogu odpadů je třeba doplnit nová katalogová čísla. Do 
podskupiny 17 05 je nezbytné doplnit katalogová čísla pro 
vytěžené sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků ve 
variantě ostatní odpad i nebezpečný odpad. Do podskupiny 16 
01 je pak třeba doplnit katalogová čísla pro vyřazená kolejová 
vozidla, také ve variantě ostatní odpad i nebezpečný odpad. 

Vysvětleno 
Jedná se o rozhodnutí Komise – nelze doplnit. 

Kr-středočeský  Bez připomínek.  
Kr-ústecký  Bez připomínek.  
Kr-zlínský  Bez připomínek.  
NBÚ  Bez připomínek.  
NKÚ  Bez připomínek.  
NSOUD  Bez připomínek.  
NSSOUD  Bez připomínek.  
Komora-NK    
PSP_ZV    
RRTV    
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SMSCR    
Senát_ZV    
SSHR  Bez připomínek.  
SÚJB  Bez připomínek.  
SMOČR    
SPČR    
TAČR Doporučující připomínka: 

- Doporučujeme upravit § 4 odst. 1 následovně: 
(1) Původce odpadů a oprávněná osoba zařazují odpady 
vznikající při jejich činnosti zařazují pod šestimístná 
katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v 
nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí 
podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto 
zařazování postupují následujícím způsobem: 

Zdůvodnění: 

- Oprávněná osoba by měla zařazovat podle katalogu 
odpadů pouze ty odpady, které vznikají její činností, 
nebo které přebírá od občanů obce a těch původců, na 
které se nevztahuje povinnost ohlašovat údaje o 
produkci a nakládání (tedy zejména obec, která se stává 
vlastníkem odpadů, odložených občany na místo k tomu 
určené). Pokud oprávněná osoba přebírá odpady od 
původce, měla by je jednoznačně přebírat pouze pod tím 
kódem odpadu, kterým jej označil původce odpadu. 
Argumenty typu „pouze oprávněná osoba je schopna 
odpad správně zařadit“ jsou v rozporu se zákonem o 
odpadech, jehož neznalost případnou chybu na straně 
původce neomlouvá, stejně jako nezbavuje  původce 

Vysvětleno 
Zařazování odpadů obecně upravuje zákon. 
Nelze řešit v rámci vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

21 

povinnosti zjišťovat skutečné vlastnosti jím 
produkovaných odpadů a podle nich s těmito nakládat. 
Současný stav legislativní nejednoznačnosti, či lépe 
řečeno benevolence, bohužel umožňuje, že původce 
označuje odpady jiným katalogovým číslem než osoba 
oprávněná, která je od něj přejímá. To výrazně ztěžuje, 
až znemožňuje, jednoznačnou a přesnou kontrolu při 
předávání a přebírání odpadů mezi původci a 
oprávněnými osobami i mezi oprávněnými osobami a 
jejich vlastními provozovnami navzájem. Navržená 
úprava je v  souladu s § 5 odst. 1 až 3 zákona o 
odpadech a povede pouze k předávání informací o 
skutečných vlastnostech odpadů mezi původci a 
osobami oprávněnými které daný odpad přebírají. 
Úprava zamezí vzniku „nepřesností v evidenci a 
ohlašování produkce a nakládání s odpady“, které 
v současné době výrazně zhoršují např. 
kontrolovatelnost nakládání s nebezpečnými odpady za 
použití dat ohlašovaných podle § 39 odst. 2 zákona o 
odpadech, ale ve stejné míře se musí vyskytovat i při 
křížové kontrole průběžné evidence o produkci a 
nakládání s odpady kontrolními orgány. 

UZSČR - Stanovení postupu ( dle EU 2014/955/EU ) pro zařazení 
odpadu do kategorie nebezpečný odpad -  Oproti úpravě 
obsažené v dosavadní vyhlášce č. 381/2001 Sb. je novou 
vyhláškou transponován text legislativy EU věnovaný této 
problematice. Text se tak stává pro povinné osoby dosti 
nepřehledným. Pokud bude původce nebo oprávněná  chtít 
zařadit/nezařadit  odpad jako nebezpečný, musí k tomu 
použít další „složitý předpis EU“ a zde je prostor pro chyby a 
nejasnosti. § 5 je v novém znění složitý nesrozumitelný 

Vysvětleno 
Postup pro zařazení podle kategorie je 
stanoven v zákoně. 
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kompilát  požadavků vyhlášky a odkazů na přímo použitelný 
předpis EU. Z hlediska uživatelského je tato cesta dikce 
předpisu vůči povinným osobám poměrně nešťastná. MŽP by 
se mělo pokusit do textu vyhlášky definovat pro povinné 
osoby jasný a srozumitelný postup rozhodování, kdy je/není 
odpad zařazován jako nebezpečný. V opačném případě jsou 
povinné osoby s ohledem na nízkou přehlednost 
stanovených povinností a postupů vystaveny většími riziku 
případných sankcí. 

UZSČR - Ve vztahu k pojmům stabilizace, solidifikace, a částečná 
stabilizace upozorňujeme, že je třeba kvalitním způsobem 
provázat definice těchto pojmů jak v zákoně, ve vyhlášce 
ke katalogu odpadů a také ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. a její 
novele. Z odborného hlediska jsou nové definice těchto 
pojmů problémem v praxi – viz níže příklad. 
 

Zde pro příklad odkazujeme na připomínku k příloze č. 6 
novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., která s těmito pojmy také 
pracuje – „V příloze č. 6 části „D9 - Fyzikálně-chemická 
úprava“ se v druhém odstavci věta první nahrazuje větami 
„Pojem solidifikace zahrnuje zpevňování kapalných odpadů 
pomocí přísad, beze změny chemických vlastností 
odpadu, při kterém může docházet ke stabilizaci 
nebezpečných odpadů. Ke stabilizaci může docházet i při 
úpravě pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání s 
přísadami a následné změny jejich fyzikálních a často, v 
návaznosti na druhy použitých přísad, i chemických 
vlastností.“, slovo „solidifikaci“ se nahrazuje slovem 
„stabilizaci“, slovo „solidifikace“ se nahrazuje slovem 
„stabilizace“ a slovo „solidifikovaný“ se nahrazuje slovem 
„stabilizovaný“. 

Akceptováno částečně 
Definice budou uvedeny pouze v Katalogu. Ve 
vyhlášce 294/2005 na ně bude odkázáno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

23 

Z odborného hlediska nesouhlasíme především s tučně 
podtrženým textem. Pro příklad uvádíme, že pokud se mění 
pH, dojde ke změně chemických vlastností. Např. standardní 
je úprava přidáním zásaditých stabilizátorů (vápno, 
cement…), kdy dochází k vyvázání a vzniku solí a tím i ke 
změně chemických vlastností odpadu. Proto žádáme o 
vypuštění textu, neboť takto formulovaný text není odborně 
relevantní.“ Konec připomínky k vyhlášce 294/2005 Sb. 
 
Tyto definiční problémy jsou přitom zásadní také ve vztahu ke 
Katalogu odpadů, a to zejména v agendě zařazování odpadů 
dle kategorií, ale i dle druhů.  

ÚOHS  Bez připomínek.  
ÚOOÚ Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to 
včetně zásadních, zejména k osobním údajům. Žádá, aby 
předkladatel konečně napravil své systémové pochybení. 
K odůvodnění 

- Část G obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů, zní: „Osnova se ani ochrany soukromí a 
ani osobních údajů netýká.“ Tato připomínka je 
zásadní. 

 ÚOOÚ již mnohokrát (23. července 2015, 
čj. UOOU-08006/15-3, 27. července 2015, 
čj. UOOU-08005/15-3, 26. srpna 2015, čj. 
UOOU-09164/15-3, a 14. září 2015, čj. 
UOOU-09531/15-3) předkladatele 
upozorňoval na to, že je primární 
vyhodnotit, zda navrhovaná právní úprava 
má k soukromí nebo osobním údajům 
vůbec nějaký vztah. Pokud ne, tak 
nemůže mít ve vztahu k ochraně 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6LBAPH4)



16.8.2017 6:42:47 
 

24 

soukromí a osobních údajů ani dopady. 

ÚOOÚ K jednotlivým ustanovením 
1. Slova „Katalog“ se nahrazují slovy „katalog“. 

Odůvodnění: 
Katalog odpadů není vlastním jménem, a proto se podle pravidel 
českého pravopisu píše s malým písmenem. 

Vysvětleno 
Slovo „Katalog“ je používáno jako vlastní jméno 
vyhlášky. 

ÚOOÚ 2. V § 4 odst. 1 písm. d) a v § 6 odst. 1 písm. a) se slovo 
„název“ ve všech pádech nahrazuje slovem „označení“. 

Odůvodnění: 
Odpad nemá název; toliko označení. Rozhodnutí 2014/955/EU 
rovněž pojem „název“ neužívá. 
To samé platí pro odvětví. 

Vysvětleno 
Slovo „označení“ je používáno v jiných 
souvislostech. 

ÚOOÚ 3. V § 4 odstavec 3 zní: „Původce odpadu odpad, který 
předává do systému pro nakládání s komunálními odpady 
zavedeného obcí v souladu § 17 odst. 4 zákona, utřídí a 
zařadí podle Katalogu odpadů v souladu se systémem 
stanoveným obcí.“ 

Odůvodnění: 
Je nevhodné v textu právního předpisu používat modální 
slovesa, neboť právo je popis ideálního stavu. Odstavec 2 ani 
odstavec 4 modálních sloves rovněž neužívají. 

Akceptováno 

ÚNMZ    
ÚZSI    
ÚZSVM  Bez připomínek.  
ÚPV  Bez připomínek.  
USTR    
ÚSOUD    
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ÚVČR – RVV  Bez připomínek.  
ČTÚ  Bez připomínek.  
ÚVČR - VÚV  Bez připomínek.  
UZSI  Bez připomínek.  
ÚVČR – KOM K transpozici definice č. 3 přílohy rozhodnutí 2014/955/EU: 

 Vzhledem ke konstatování předkladatele, že rozhodnutí 
2014/955/EU je návrhem plně transponováno, požadujeme 
vysvětlit, jakým způsobem bude do právního řádu promítnuta 
výše uvedená definice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Směrnice, na kterou je odkazováno, je 
transponována do § 26 zákona o odpadech, 
vyhláška na odpovídajících místech pracuje 
právě s výrazem PCB, na který je v rozhodnutí 
odkazováno, a který je v zákoně odpovídajícím 
způsobem transponován. 

ÚVČR – KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 
Zásadní připomínky: 
1. Identifikace dotčených subjektů: 
Žádáme rozšířit okruh dotčených subjektů. U subjektu 
„provozovatel zařízení“ rovněž navrhujeme upřesnit, o jakého 
provozovatele a o jaké zařízení se jedná (zda se jedná pouze o 
provozovatele zařízení ke sběru autovraků nebo-li provozovatele 
uvedeného v části „Dopady na podnikatelské subjekty“) či zda 
se do původců odpadů zařazují všechny subjekty uvedené 
v odůvodnění níže. 
Je nutno doplnit, jakým způsobem předkladatel dotčené subjekty 
identifikoval, zda pro tyto účely analyzoval případné dopady na 
tyto subjekty, či zda se bude jednat o dopady přímé či nepřímé, 
ekonomické, sociální a ekologické. 
 
Odůvodnění: 
Novou právní úpravou má být doplněn katalog o několik druhů 
odpadů, stanoven postup pro zařazení odpadu do kategorie 
nebezpečný, zaveden nový způsob označování odpadů a 
způsob zařazování autovraků. Jedná se o úkony, o kterých se 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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lze domnívat, že budou mít dopady na větší počet subjektů.  
Samotný předkladatel v části „Implementace doporučené 
varianty a vynucování“ vyjmenovává subjekty, které v části 
„Identifikace dotčených subjektů“ uvedeny nejsou, konkrétně 
obecní úřady, krajské úřady, Českou inspekci životního prostředí 
a Českou obchodní inspekci. 
Identifikací subjektů by měl předkladatel zjistit, kdo ponese 
náklady regulace, pro koho je právní úprava určená, komu 
přinese dodatečné povinnosti či náklady, koho bude chránit 
nebo komu způsobí zvýšení či snížení nákladů. 

ÚVČR – KML  
2. Popis cílového stavu: 
Žádáme dle dostupných dat upřesnit popis cílů, aby byl 
konkrétnější, doložen (dle možností) měřitelnou formou, 
navazoval na definici problému a důvod předložení právní 
úpravy. Cíl uváděný předkladatelem předjímá konkrétní 
opatření. 
 
Odůvodnění: 
Pokud má být cílem snížení nákladů, nutno uvést 
kvantifikovatelné indikátory, kterými by byl cílový stav 
charakterizován, a způsob, jakým k číselným údajům 
předkladatel dospěl.  

Akceptováno částečně 
Text byl doplněn. 

ÚVČR – KML  
3. Zhodnocení rizika: 
Je nezbytné rozšířit hodnocení rizika. 
 
Odůvodnění: 
Hodnocení rizik neznamená prosté převrácení cílů regulace 
v jejich negaci. Za riziko spojené s nečinností ve vztahu 
k hodnocenému záměru lze považovat situaci, že ČR nestihne 
včas, v dostatečné míře a kvalitě transponovat ustanovení 
příslušného právního aktu EU. Neřešení problémů současné 
právní úpravy by mohlo mít dopady, které by měly být 

Akceptováno částečně 
Text byl doplněn. 
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předkladatelem vyhodnoceny. 

ÚVČR – KML  
4. Dopady na územní samosprávné celky a podnikatelské 

subjekty: 
Žádáme upřesnit, na základě jakých analýz a propočtu či získání 
dat předkladatel dospěl k uváděným tvrzením. 
 
Odůvodnění: 
Právní úprava obsahuje ustanovení týkající se návrhu obecního 
úřadu, což představuje dopad na územní samosprávný celek 
tohoto druhu. 
Snížení byrokratické zátěže uváděné v odhadované výši by 
mělo být doloženo, v opačném případě nemá dostatečnou 
vypovídací hodnotu, protože není doloženo postupy, jakými 
předkladatel k uvedené částce dospěl. 

Akceptováno částečně 
Text byl doplněn. 

ÚVČR – KML  
5. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Žádáme tabulku č. 1 Porovnání nákladů a přínosů doplnit, aby 
se jednalo o kvalifikovaný odhad fungování navrhovaného 
řešení ve vztahu k současné situaci. 
Žádáme doplnit informaci, zda předkladatel zvážil rizika spojená 
s implementací, která výši nákladů a přínosů mohou ovlivnit. 
Žádáme doplnit informaci, zda v průběhu vyhodnocování 
dopadů v podobě nákladů a přínosů předkladatel prováděl 
konzultace s dotčenými subjekty. 
Žádáme doplnit tvrzení „Očekává se snížení nákladů 
provozovatelů zařízení na likvidaci autovraků“ konkrétním 
srovnáním současných hodnot s hodnotami „očekávanými“. 
Žádáme doložit, že předkladatel vyhodnotil, že bude možno 
využít dosavadních informačních a komunikačních technologií a 
že nebudou potřebné dodatečné prostředky související 
například s provozem stávajícího Informačního systému 
sledování toků vozidel s ukončenou živostností. 
 

Akceptováno částečně 
Text byl doplněn. 
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Odůvodnění: 
Tabulka bez konkrétních číselných údajů ve sloupcích nákladů a 
přínosů, což jsou vyčíslitelné položky, nemá vypovídací 
hodnotu.  
Lze předpokládat, že probíhaly konzultace, jejichž cílem bylo 
získávat data, která by byla jinak nedostupná, a v rámci analýzy 
dospěl předkladatel k předkládaným závěrům. 

ÚVČR – KML  
6. Implementace doporučené varianty a vynucování: 
Je nezbytné doplnit harmonogram implementace, informaci 
o tom, že jsou zajištěny prostředky pro implementaci 
navrhovaného řešení, včetně způsobu a rozsahu zajištění 
prostředků pro výkon činností, které stát přenáší na územní 
samosprávné celky. 
 
Odůvodnění: 
Vyčíslením nákladů implementace a stanovením způsobu jejich 
zajištění bude minimalizována finanční administrativní zátěž 
veřejné správy i adresátů právní úpravy. 

Akceptováno částečně 
Text byl doplněn. 

ÚVČR – KML  
7. Přezkum účinnosti regulace: 
Žádáme zcela přepracovat uvedený text. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel neuvádí, jakým způsobem zajistí přezkum právní 
úpravy po právní stránce, aby následně potvrdil, že principy 
úpravy jsou nadále účinné nebo mohou být zlepšeny, 
přehodnoceny nebo úplně zrušeny. Vyhodnocení účinnosti má 
být prováděno ve spolupráci s dotčenými subjekty. 
Předkladatel by měl vymezit základní ukazatele pro účely 
mechanismů monitorování a vyhodnocování; popsat způsob, 
jakým budou shromažďovány údaje potřebné pro monitorování 
realizace zásahu a jeho dopadů. 
Předkladatel by měl uvést, po jaké době od účinnosti právní 

Akceptováno 
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úpravy bude přezkum proveden a kým. 
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