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IV. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 

Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se 
nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o 
odpadech a o zrušení některých směrnic 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 

Obsah 

§ 2 odst. 2 
písm. d) 

(2) Žádost o udělení pověření obsahuje 
kromě obecných náležitostí podle 
správního řádu3) 

 

d) výčet nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů2), pro jejichž 
hodnocení je žádáno o udělení pověření, 
__________________ 

3)§ 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se 

nahrazuje příloha III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o 
zrušení některých směrnic. 

 
 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 

 
 

§ 3 písm. 
c) 

Návrh na prodloužení platnosti pověření 
obsahuje kromě obecných náležitostí 
podle správního řádu3) 

f) výčet nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadů2), 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 
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pro jejichž hodnocení se navrhuje 
prodloužení platnosti pověření, 

 

§ 5 § 5 

Kritéria a definice nebezpečných 
vlastností odpadů 

 
Definice nebezpečných vlastností 

odpadů, limitní hodnoty a kritéria, na 
jejichž základě se jednotlivé nebezpečné 
vlastnosti odpadu hodnotí, jsou 
stanoveny v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů2), ve vyhlášce 
Katalog odpadů6) a v příloze č. 1 této 
vyhlášky, pokud jde o nebezpečné 
vlastnosti uvedené v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadů2) pod 
označením kódem HP 9, HP 14 a HP 15. 
___________________ 
6) Vyhláška č. …/2016 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu 
podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů). 
 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 

 
 

§ 7 odst. 3  
(3) Pro hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů lze použít pouze 
zkušební metody, které jsou uvedeny 
v přímo použitelném předpisu Evropské 
unie o zkušebních metodách podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/20067), v  poznámkách 
Evropského výboru pro normalizaci  
nebo  v jiných mezinárodně uznávaných 

32014R1357 PŘÍLOHA Zkušební metody  

Metody, které se mají použít, jsou popsány v nařízení 
Rady (ES) č. 440/2008 (1) a v jiných příslušných 
poznámkách výboru CEN nebo jiných mezinárodně 
uznávaných zkušebních metodách a pokynech. 
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zkušebních metodách a pokynech. 
_______________________ 
7) Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. 
května 2008, kterým se stanoví zkušební metody 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 

 

§ 8 odst. 2 (2) Hodnocení jednotlivých 
nebezpečných vlastností odpadu se 
provádí porovnáním kritérií a limitních 
hodnot ukazatelů stanovených pro tyto 
vlastnosti podle § 5 se zjištěnými 
vlastnostmi hodnoceného odpadu, které 
byly získány od žadatele nebo 
zkouškami vzorků odpadu v rámci 
procesu hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu nebo z jiných 
dokumentovaných zdrojů. 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 

 
 

§ 8 odst. 3 (3) Pokud byla nebezpečná 
vlastnost odpadu hodnocena na základě 
zkoušky i za využití koncentrací 
nebezpečných látek stanovených 
v příloze přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů2) nebo v příloze č. 1 
této vyhlášky a úsudku, mají přednost 
výsledky zkoušky odpadu.  

 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 

 
 

§ 10 odst. 
3 

(3) V rámci náležitostí podle 
odstavce 2 písm. f) musí osvědčení vždy 
obsahovat výsledek hodnocení všech 
nebezpečných vlastností odpadu 
pověřenou osobou, uvedených v příloze 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o nebezpečných vlastnostech 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 
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odpadů2). 

§ 10 odst. 
5 

V rámci náležitostí podle odstavce 2 
písm. f) musí sdělení vždy obsahovat 
výsledek hodnocení jedné nebo více 
nebezpečných vlastností odpadu 
uvedených v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadu2), které byly u 
odpadu při hodnocení zjištěny, nebo 
které nebylo možné vyloučit. 

32014R1357 PŘÍLOHA PŘÍLOHA III 
 

VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ 
NEBEZPEČNÝMI 

 
 

Příloha č. 1 Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro 
hodnocení  nebezpečných vlastností 

odpadu HP 9, HP 14 a HP 15 
 

32014R1357 PŘÍLOHA HP 9‚ Infekční‘: odpady obsahující životaschopné 
mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo 
nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobují 
onemocnění člověka nebo jiných živých organismů.  
 
 

  32014R1357 PŘÍLOHA Přiřazení vlastnosti HP 9 se posuzuje podle pravidel 
stanovených v referenčních dokumentech nebo 
právních předpisech v členských státech. 

  32014R1357 PŘÍLOHA HP 14‚ Ekotoxický‘: odpad, který představuje nebo 
může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika 
pro jednu nebo více složek životního prostředí. 

  32014R1357 PŘÍLOHA Poznámka  
Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 se provede na 
základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice 
Rady 67/548/EHS. 

  32014R1357 PŘÍLOHA HP 15‚ Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním 
některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, 
kterou v době vzniku neměl‘. 

  32014R1357 PŘÍLOHA Členské státy mohou navíc označit odpady za 
nebezpečné s vlastností HP 15 na základě dalších 
kritérií, jako je například posouzení vodného výluhu. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014R1357 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o 
zrušení některých směrnic 
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