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V. 

Vypořádání mezirezortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 7. až 29. října 2015. 

 

Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

MZD Bez připomínek.  

MPO Zásadní připomínky: 
 
K odůvodnění 
 

1. Požadujeme doplnit Odůvodnění o vyhodnocení na 
podnikatelský sektor. 
 
Odůvodnění: 
Dopady na podnikatelský sektor jsou nedostatečně 
vyhodnocené, je zde hodnocena pouze oblast 
certifikace osob pověřených k hodnocení nebezpečných 
vlastností. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
V textu připomínky není přesně specifikováno, 
v jakých oblastech jsou podle názoru MPO 
dopady na podnikatelský sektor nedostatečně 
vyhodnocené. Vyhodnocení dopadů na 
podnikatelský sektor již bylo v odůvodnění 
obsaženo, nicméně pro přehlednost byly 
doplněny nadpisy, aby bylo zcela zřejmé, že se 
jedná o dopady na podnikatelské subjekty. 
Žádné další dopady na podnikatelské subjekty 
nebyly identifikovány, a není tedy třeba materiál 
více doplňovat. 

MPO K návrhu vyhlášky 
 

1. K § 2 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme zrušení předmětného bodu. 
 
Odůvodnění: 
Číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu není 

Vysvětleno. 
 
Číslo elektronicky čitelného identifikačního 
dokladu je požadováno na základě § 7 odst. 2 
zákona o odpadech, ve znění zákona č. 
223/2015 Sb. Podle tohoto ustanovení je 
součástí pověření k hodnocení nebezpečných 
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údaj, který je neomezeně platný, po určitém časovém 
období dochází k obměně těchto dokladů, včetně čísla 
dokladu. 

vlastností odpadů poskytnutí přihlašovacích 
údajů pověřené osoby do integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí (ISPOP). 
V souladu s tímto ustanovením bude 
přihlašovací údaje do ISPOP poskytovat MŽP 
nebo MZD. Na rozdíl od osob vykonávajících 
jiné agendy prostřednictvím ISPOP tedy nebude 
pověřená osoba sama podávat žádost o 
registraci. K tomu je třeba uvést, že osoby 
podávají žádost o registraci na základě § 4 odst. 
6 zákona č. 25/2008 Sb., podle kterého je 
podmínkou pro využití ISPOP nebo datové 
schránky ministerstva určené k plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí k podání hlášení předchozí registrace 
v ISPOP. Aby mohly být získány údaje o této 
osobě ze základních registrů, je v případě, že 
se jedná o fyzickou osobu, v registračním 
formuláři vyplnit číslo občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. Bez uvedení tohoto údaje 
nelze registrační formulář odeslat do systému 
ISPOP, a v tom případě nedojde k registraci a 
tudíž ani k získání přístupových údajů. 
Přihlašovací údaje do ISPOP tedy bude 
pověřené osobě přidělovat MŽP nebo MZD, a 
pověřená osoba nebude sama podávat žádost o 
registraci v systému ISPOP. Pokud bude 
pověřená osoba jako fyzická osoba, která není 
oprávněna k podnikání, vystupovat sama za 
sebe, tzn., nebude odborným zástupcem, je 
nutno  ji v ISPOP identifikovat. K tomu slouží 
právě číslo občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. Na základě uvedení tohoto 
identifikátoru ISPOP získá údaje o osobě ze 
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základních registrů, konkrétně z registru 
obyvatel (ROB). Následně se jakákoli změna 
promítne i ISPOP – je tak zajištěna aktuálnost 
údajů.  
 

MPO 2. K § 3 písm. e) 
Požadujeme zrušení předmětného bodu. 
 
Odůvodnění: 
Doložení kopií příslušných rozhodnutí je nadbytečná 
administrativní zátěž, uvedené dokumenty si mají 
předmětné rezorty k dispozici, vzhledem k tomu že tato 
rozhodnutí vydali. 

Akceptováno. 
 
Bod bude vypuštěn. 

MPO 3. K příloze č. 1 
Nesouhlasíme se zpřísněním procentních limitů 
v tabulce 1 z 30% na 20%. Požadujeme podrobné 
vysvětlení zpřísnění limitů včetně vyhodnocení dopadů. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky bude upraven tak, že pověřená 
osoba si bude moci zvolit ze dvou způsobů 
provádění zkoušek ekotoxicity, a to bez 
stanoveného časového omezení. První způsob 
odpovídá nově navrhované právní úpravě ve 
verzi pro mezirezortní připomínkové řízení 
(příloha č. 1, tabulka č. 1), druhý způsob 
odpovídá dosavadní právní úpravě ve vyhlášce 
č. 376/2001 Sb. (příloha č. 1, část „H14 
Ekotoxicita“) 
Co se týče prvního způsobu, nejedná se o 
zpřísnění limitů, ale o návrh nového způsobu 
posouzení akutní toxicity vodného výluhu 
odpadů na organismech. Tento způsob, oproti 
způsobu současně stanovenému ve vyhlášce č. 
376/2001 Sb., nevyžaduje zjišťování letální, 
efektivní a inhibiční koncentrace (LC 50, EC 50 
a IC 50), což znamenalo provádění mnoha 
zkoušek na organismech s různě zředěným 
výluhem a následně výpočet LC 50, EC 50 a IC 
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50. Nově navržený způsob je časově i finančně 
efektivnější - stanovuje jen jedno konkrétní 
ředění (tj. jedna zkouška) a vychází ze změny 
testovaných organismů a doplnění výluhových 
testů kontaktními - vypuštění organismu 
zástupce obratlovců (ryby) a organismu hořčice 
bílá, pro který není stanovena technická norma, 
a testy mnohdy nevykazovaly relevantní 
výsledky. Nahrazení zkoušky s rybami testem s 
bioluminiscenčními bakteriemi je v souladu s 
celosvětovým trendem upouštění používání 
vyšších organismů (obratlovců) k jakýmkoliv 
testům. Test pro bioluminiscenci je ve světě 
velmi rozšířen a jeho použití je prokázáno 
mnoha světovými studiemi. Test je navíc 
doporučen v technické zprávě CEN pro využití 
odpadů (CEN/TR 16110 Charakterization  of 
waste - Guidance on the use of ecotoxicity test 
applied to waste.), stejně jako kontaktní test s 
vyššími rostlinami.  
Limity pro akvatické (dafnie, bakterie, řasy) i 
terestrické zkoušky (salát) vycházejí z technické 
normy ISO 17616, kde je stanoveno pro dafnie 
20 %, bakterie 20 % a pro řasy 25 %. Zkouška 
na řasách se provádí podle normy ČSN EN ISO 
8692, která umožňuje použití planktonních 
sladkovodních druhů řas Desmodesmus 
subspicatus a Pseudokirchneriella subcapitata, 
přičemž se v normě uvádí, že tyto dva druhy 
nemají stejné odezvy na toxické chemické látky. 
V mezinárodním MPZ (mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky) byla prokázána vyšší 
citlivost řasy Pseudokirchneriella subcapitata (2 
až 5krát). V ČR je dlouhodobá zkušenost s 
řasou Desmodesmus subspicatus (uvedenou ve 
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vyhlášce) a z tohoto důvodu se zvolil přísnější 
limit (20 %). 

MPO Dále nesouhlasíme se zpřísněním limitů uvedených v tabulce č. 
2. V porovnání s tabulkou č. 6.1 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností dochází 
k několikanásobnému zpřísnění některých limitů a zároveň 
k přidání dalších limitních ukazatelů, a to bez bližšího vysvětlení. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Byly navýšeny limitní hodnoty u těchto 
ukazatelů:  
 
1. Jednosytné fenoly (nový název místo názvu 
„fenolový index) - zvýšení na limit 100 mg/l, 
který je shodný se stávající vyhláškou č. 
376/2001 Sb. 

2. Rtuť (Hg) - zvýšení na 0,2 mg/l, což je limit 
shodný s vyhláškou č. 294/2005 Sb., dle 
výluhové třídy IIa  

3. Bor (B) - zvýšení na 90 mg/l - tento 
(staro)nový ukazatel limitní hodnoty byl zařazen 
na základě nových poznatků a klasifikace 
sloučenin boru jako toxických pro reprodukci 
podle předpisů EU (viz Nařízení Komise (EU) č. 
109/2012 odst. 4). V ČR jsou poznatky o 
chování sloučenin boru tvořících složku 
sklářských kmenů, které byly jako odpady 
ukládány na skládky odpadů při povodních 
(zejména v roce 2005), kdy při zaplavení 
skládky a vyplavení průsakových vod skládky 
na okolní pole došlo ke zničení porostů (rozlité 
průsakové vody působily jako herbicidy). Limitní 
hodnota boru je odvozena od II. výluhové třídy, 
která byla platná v ČR do vydání vyhlášky č. 
294/2005 Sb. MŽP se rozhodlo tento ukazatel, 
který již byl součástí právních předpisů pro 
odpadové hospodářství, ponechat. Došlo ke 
zvýšení původní hodnoty 60 mg/l na 90 mg/l, 
což je ještě pro MŽP akceptovatelné navýšení, 
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při němž nebude ohroženo životní prostředí.  

 
S přijetím limitů (vyhláška č. 294/2005 Sb.) 
ukazatelů výluhu pro přijatelnost odpadů na 
jednotlivé skupiny skládek, stanovených 
v „Rozhodnutí Rady (EU) 2003/33/ES, kterým 
se stanoví kritéria a postupy pro přijímání 
odpadů na skládkách ….“ došlo až k řádovému 
zpřísnění těchto ukazatelů, což nebylo 
zohledněno ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. u 
nebezpečné vlastnosti H13(15) (tabulka č. 6.1), 
kde stanovené ukazatele a jejich limity 
vycházely z výluhových tříd stanovených ve 
vyhlášce č. 383/2001 Sb., které byly zrušeny 
vydáním vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
Navržené a rozšířené ukazatele a jejich limity, 
stanovené v tabulce č. 2, vycházejí z limitů 
ukazatelů výluhu pro výluhovou třídu II 
(přijatelnost na skládky skupiny S – OO pro 
odpady kategorie „ostatní“) – viz příloha 
uvedená na konci vypořádavší tabulky. Odpady, 
které nesplní limitní hodnoty stanovené ve 
výluhové třídě II (přijatelnost na skupiny skládek 
S – OO), nemohou být uloženy na skupinách 
skládek určených pro odpady kategorie 
„ostatní“, ale pokud splní limity výluhové třídy III, 
mohou být uloženy na skládkách určených pro 
nebezpečné odpady. 
Tímto přístupem došlo ke sjednocení ukazatelů 
a jejich limitů ve výluhu odpadu v obou 
vyhláškách (ukládání odpadů na skládky a 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). 

MPO Připomínka: 
K návrhu vyhlášky 

1. Doporučujeme prověřit poznámky pod čarou č. 8 až 11, 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Některé odkazy na nelegislativní dokumenty 
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neboť je v nich odkazováno nejen na právní předpisy, 
ale též na nelegislativní dokumenty, jako jsou metodiky 
apod. Máme za to, že nelze na tyto dokumenty 
odkazovat nenormativním odkazem, lhostejno zda je 
odkaz učiněn v normativním textu, nebo v příloze 
právního předpisu. 

budou vypuštěny, nicméně některé budou 
ponechány, neboť se jedná o relevantní zdroje 
pravidel pro posouzení ohledně přiřazení 
příslušné nebezpečné vlastností. Nebude se 
jednat o demonstrativní výčet. 

MPO 2. V § 6 odst. 2 až 4, odst. 6 a 8 a v příloze č. 1 je 
odkazováno na technické normy. Upozorňujeme, 
že odkazování na technické normy je kontroverzní. 
Pokud je odkazováno právním předpisem na technickou 
normu, jež se následně stává závaznou, je nutné, aby 
tato norma byla bezplatně přístupná – viz rozsudek MS 
v Praze, č. j. 11A 3/2014-82 ze dne 7. září 2015. 

Částečně akceptováno, vysvětleno.  
V odůvodnění jsou uvedeny důvody pro nutnost 
výlučného odkazu na technickou normu ČSN 
EN 14899, bude doplněno odůvodnění ve 
vztahu k dalším technickým normám, na které 
se v textu návrhu vyhlášky odkazuje.  
 
Jedná se o technické normy, se kterými pracují 
pouze pověřené osoby (případně další 
kvalifikované osoby, které se na hodnocení 
podílejí). Tyto osoby mají  dané technické 
normy k dispozici. 
 
K plnému znění všech dotčených technických 
norem může mít v současné době každý přístup 
za úplatu.  
 
Technické normy, na které je ve vyhlášce 
odkazováno, jsou přístupné veřejnosti 
k nahlédnutí (i elektronicky) na prodejnách 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví. Tato informace bude 
doplněna do odůvodnění. 
 
Rozsudek MS, na který je odkazováno, se týká 
jen technických norem ve stavebnictví. 

MPO 3. V poznámce pod čarou č. 7 doporučujeme na konci 
doplnit tečku. 

Akceptováno. 

MPO 4. K § 11 Akceptováno. 
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Navrhujeme prodloužení data účinnosti návrhu. 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že navržené datum nabytí účinnosti 1. 
ledna 2016 bude problematické dodržet, vhledem 
k délce legislativního procesu a k nutnosti zajištění 
publikace ve Sbírce zákonů. 

 
Navržené datum nabytí účinnosti bylo posunuto 
na 1. únor 2016.  

MZE Zásadní připomínka: 
K návrhu vyhlášky - Příloha č. 1  

Žádáme změnit ukazatel fenolový index na fenol nebo 
fenoly a specifikovat, co zahrnuje, jelikož z pohledu 
současného stavu životního prostředí není již tento 
ukazatel aktuální. 

Akceptováno. 

 

Ukazatel byl změněn na „jednosytné fenoly“ a 
byla doplněna vysvětlivka, že jednosytnými 
fenoly se rozumí suma jednosytných fenolů 
těkajících s vodní parou. 

 

MZE Doporučující připomínka: 
K návrhu vyhlášky - § 6 odst. 6 písm. c)  
Doporučujeme slovo "akreditována" nahradit slovem 
"akreditovány".  

Akceptováno. 

MV Zásadní připomínky: 
 
K § 2 odst. 1: 
 K úpravě ustanovení chybí v zákoně o odpadech 
příslušné zmocnění. Otázku, jakému úřadu se podává žádost o 
udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
nelze podřadit pod zmocnění k stanovení obsahu této žádosti 
podle § 7 odst. 10 zákona o odpadech. Ustanovení mimo jiné 
považujeme za nadbytečné s ohledem  
na § 7 odst. 1 zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

Akceptováno. 
 
Bude vypuštěno. 

MV K § 2 odst. 2, § 3 a § 8: 
1. Nesouhlasíme s takto navrženým § 2 odst. 2. Předně je 

třeba upozornit, že náležitosti žádosti jsou upraveny 

Částečně akceptováno, vysvětleno.  
 
V souladu s danou připomínkou budou 
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obecně v § 45 ve spojení s § 37 odst. 2 správního řádu. 
Náležitosti žádosti typu obchodní firma nebo adresa 
sídla, identifikační číslo osoby apod. jsou vůči správnímu 
řádu duplicitní. Na okraj lze pak upozornit, že název 
právnické osoby obsahuje též označení právní formy (§ 
132 odst. 2 občanského zákoníku), vyžadovat právní 
formu jako samostatnou náležitost je proto též zjevně 
nadbytečné. Nad rámec dosavadní úpravy ve vyhlášce č. 
376/2001 Sb., která má být navrhovanou vyhláškou 
nahrazena, i nad rámec obecné úpravy náležitostí 
ve správním řádu se nově jako náležitost navrhuje 
telefonní spojení a e-mail žadatele, příp. odborného 
zástupce. Podle § 37 odst. 2 správního řádu přitom musí 
stanovit náležitosti podání (a tedy i žádosti) zákon. 
Zákon o odpadech sice obsahuje zmocňovací 
ustanovení, podle něhož může vyhláška stanovit obsah 
žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení 
platnosti tohoto pověření, nicméně to podle našeho 
názoru není samo o sobě dostačující k tomu, aby se na 
základě vyhlášky od žadatele vyžadovaly údaje, jako 
jsou telefonní spojení nebo e-mail. E-mailové nebo 
telefonní spojení by mělo být vyžadováno nanejvýš jako 
nepovinný údaj. Tím méně by pak mělo být vyžadováno 
číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 
Domníváme se, že není důvodné vyžadovat elektronicky 
čitelný identifikační doklad. Správní řád obsahuje 
dostatečnou úpravu údajů umožňujících identifikaci osob 
a vyhláška jako právní předpis nižší právní síly nemůže 
vyžadovat údaje jdoucí nad rámec zákona. V návaznosti 
na výše uvedené proto navrhujeme ustanovení 
přeformulovat do následující podoby:  
 

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

ustanovení § 2 a 3 konstruována tak, že bude 
odkázáno na obecné náležitosti podle správního 
řádu, a dále uvedeny náležitosti zvláštní, které 
správní řád neobsahuje. To znamená, že v § 2 
a 3 budou vypuštěna písmena a) a b).  
 
Požadavek na uvedení telefonního spojení bude 
vypuštěn.  
 
Uvedení e-mailového spojení je nezbytné 
vzhledem k tomu, že agenda HNVO bude 
realizována prostřednictvím ISPOP. Bez 
uvedení e-mailu by nebylo možné elektronickou 
cestou zaslat pověřeným osobám přístupové 
údaje do ISPOP, jak je požadováno v § 7 odst. 
2 zákona o odpadech, ani je elektronickou 
cestou uvědomit, že je žadatel prostřednictvím 
ISPOP požádal o provedení hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů.  
 
Ohledně elektronicky čitelného identifikačního 
dokladu odkazujeme na výše uvedené 
vypořádání připomínky MPO.  
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a) jméno a příjmení odborného zástupce žadatele, byl-li 
ustanoven, 

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

c) kopie odkladů prokazujících odbornou způsobilost 
žadatele nebo odborného zástupce žadatele pro 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 
odst. 5 až 7 zákona,  

d) doklad o zaplacení správního poplatku podle jiného 

právního předpisu.“  

 

 

MV 2. V § 3 požadujeme provést obdobné úpravy jako v § 2 
odst. 2. V tomto případě navrhujeme ponechat v návrhu 
pouze písmena f) až h). V písmenu e) se navrhuje jako 
obsahová náležitost návrhu na prodloužení platnosti 
pověření kopie rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí nebo Ministerstva zdravotnictví o udělení 
pověření, jehož platnost má být prodloužena. Máme však 
za to, že toto rozhodnutí musí mít k dispozici orgán, který 
ho vydal, a není proto nutné vyžadovat pořízení jeho 
kopie od žadatele. 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno.  
 
Písmeno e) bude vypuštěno.  
 
Co se týče ostatních navrhovaných úprav, 
odkazujeme na vypořádání předchozí 
připomínky. 
 
 

MV 3. V případě odstavce § 8 odst. 1 požadujeme provést 
obdobnou úpravu jako v § 2 odst. 2 a § 3.  
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
Žádost o provedení hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů není žádostí ve smyslu 
správního řádu a na jejím základě se nevydává 
rozhodnutí ani nečiní jiný úkon orgánu veřejné 
správy. V § 9 odst. 1 zákona o odpadech je 
výslovně uvedeno, že na vydávání osvědčení a 
sdělení se nevztahuje správní řád. 
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V § 8 odst. 2 se zakládá pravomoc pověřené osoby 
vyžadovat po žadateli v nezbytném rozsahu předložení 
dalších podkladů. Tuto úpravu považujeme za příliš 
neurčitou a umožňující bezbřehé rozšiřování povinností 
žadatele, a proto požadujeme její vypuštění. Založit 
povinnost žadateli může podle našeho názoru pouze 
zákon.  
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 
Jak bylo uvedeno výše, žádost o provedení 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
není žádostí ve smyslu správního řádu a na 
jejím základě se nevydává rozhodnutí ani nečiní 
jiný úkon orgánu veřejné správy. Je v zájmu 
žadatele, aby předložil pověřené osobě všechny 
potřebné podklady, neboť jinak by pověřená 
osoba neměla dostatečné podklady pro 
případný závěr, že hodnocený odpad nemá 
nebezpečné vlastnosti. Nutné podklady pro 
hodnocení nebezpečných vlastností podkladů 
se v jednotlivých případech mohou značně lišit, 
proto není možné stanovit jejich taxativní výčet. 
Aby nebyl žadatel nadměrně zatěžován, je 
stanoveno, že pověřená osoba může na 
žadateli požadovat předložení dalších podkladů 
v nezbytném rozsahu. To znamená omezení 
oproti platné právní úpravě v § 7 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2001 Sb.., podle kterého může 
pověřená osoba požadovat po žadateli 
předložení dalších podkladů, s tím, že následují 
příkladmý výčet podkladů, které může 
požadovat. Za účelem větší právní jistoty 
žadatelů bude zachován dosavadní 
demonstrativní výčet dalších podkladů, které 
může pověřená osoba po žadateli požadovat. 
 

MV Doporučující připomínky: 
 
K § 7: 

1. Na základě tohoto ustanovení je možné hodnotit 
nebezpečné vlastnosti odpadů rovněž na základě 
diskrece. Daná možnost dle našeho názoru do značné 
míry může rozšiřovat korupční rizika. O této skutečnosti 

 
Vysvětleno. 
 
Dané ustanovení neznamená, že je možné 
hodnotit nebezpečné vlastnosti odpadů na 
základě diskrece. V případě tohoto ustanovení 
se jedná o jednu ze zásad pro postup 
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se dokonce nehovoří ani v obecné části odůvodnění 
v části H, přičemž se domníváme, že by tato 
problematika měla být v daném případě v hodnocení 
korupčních rizik zmíněna. Bude vhodné do textu doplnit 
další náležitosti pro hodnocení na základě úsudku, např. 
skutečnost, že zdokumentovaný úsudek musí být 
objektivně zhodnotitelný třetími osobami.  

 
 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Dané ustanovení znamená, že v rámci 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů lze 
nebezpečné vlastnosti vyloučit pouze u odpadů 
vznikajících nebo vzniklých řízeným nebo 
známým postupem zaručujícím pro hodnocený 
odpad neměnné vlastnosti. Neměnnost 
vlastností odpadu je z věcného hlediska nutným 
předpokladem k tomu, aby mohly být vyloučeny 
nebezpečné vlastnosti. Platná vyhláška č. 
376/2001 Sb. obsahuje obdobné ustanovení § 6 
odst. 9, podle kterého lze nebezpečné vlastnosti 
vyloučit pouze u odpadů vznikajících v rámci 
řízených postupů, které zaručují jejich 
neměnnou kvalitu. 
 

MV 2. Tato připomínka se obdobně vztahuje i k § 6 odst. 1, ve 
kterém je opět zakotvena možnost diskrece spočívající 
v tom, že osoba provádějící zkoušky může na základě 
svého uvážení rozhodnout (pokud je to pro účely 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nezbytné a 
přiměřené), zda se provedou zkoušky odpadů. 

 

Vysvětleno. 
 
Ani v tomto případě se nejedná o diskreci, ale o 
pravidlo pro postup hodnocení nebezpečných 
vlastností. Rovněž se stejně jako v předchozím 
případě nejedná o změnu oproti dosavadní 
právní úpravě. Ani platná vyhláška č. 376/2001 
Sb. nestanoví, že se zkoušky odpadů mají 
provádět vždy, a naopak výslovně stanoví 
možnost hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů na základě odůvodněného úsudku 
pověřené osoby (§ 6 odst. 2). 

MV Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 

Navrhujeme do úvodní věty doplnit všechny zákony, 

které novelizovaly § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona o odpadech. 

Jedná se např. o zákon č. 223/2015 Sb., na který navrhovaná 

Akceptováno. 
 
Bude doplněno. 
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vyhláška především reaguje. 

 
 
 
 

 

MV K použité terminologii: 
 V ustanoveních vyhlášky jsou použity pojmy „zkoušky 
vzorků odpadů“, „zkoušky odpadů“, „zkoušky odebraných vzorků 
odpadů“ a „zkoušky“. Není přitom jasný rozdíl mezi jednotlivými 
pojmy. Pokud není důvod pro rozlišování jednotlivých pojmů, 
doporučujeme danou terminologii sjednotit.  
 
 

Akceptováno. 
 
Bude sjednoceno tak, aby bylo vždy zřejmé, že 
se jedná o zkoušky odpadů. 

MV K § 1: 
 Dáváme ke zvážení vypuštění legislativních zkratek 
„žádost o udělení pověření“ a „návrh na prodloužení platnosti 
pověření“ vzhledem k tomu, že s nimi text vyhlášky pracuje jen 
ve velmi omezené míře. V § 2 odst. 1 se legislativní zkratka 
„žádost o udělení pověření“ navíc rozepisuje, neboť je pro dané 
ustanovení nevhodná vzhledem k rozlišování jednotlivých typů 
odpadů. 
 
 

Akceptováno. 
 
Bude vypuštěno. 

MV K poznámce pod čarou č. 3: 
 Navrhujeme poznámku pod čarou č. 3 vypustit, neboť je 
obsahově identická s poznámkou č. 2. Není nutné tedy nutné 
poznámku pod čarou dublovat.  
 
 
 

Akceptováno. 
 
Bude vypuštěno. 

MV K poznámce pod čarou č. 4: 
 Považujeme za nadbytečné odkazovat obecně na zákon 
o správních poplatcích. Vhodnější by popřípadě bylo odkázat 

Akceptováno. 
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přímo na sazebník správních poplatků, konkrétně na položku 
122, která se týká správního poplatku spojeného s žádostí o 
udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
a návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení 
vlastnosti nebezpečných odpadů. 
 

MV K § 4: 
 Na konci úvodní věty navrhujeme slova „tyto informace:“ 
nahradit slovy „informace o“ a následně upravit správně 
gramaticky text v jednotlivých písmenech. 
 
 

Akceptováno. 

MV K § 5: 
 Navrhujeme vypustit slova „ve vyhlášce“. Při používání 
zkrácených názvů, jako je například kontrolní řád apod., se 
neuvádí, zda se jedná o zákon či vyhlášku. 
 
 

Akceptováno. 

MV K § 6: 
1. S ohledem na čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné rozdělit § 6 na 
dva paragrafy, neboť ustanovení v současné podobě 
obsahuje příliš velké množství odstavců, což činí text 
nepřehledným.  
Tato připomínka se obdobně vztahuje rovněž k § 9.  
 

2. V odst. 5 doporučujeme udělat mezeru mezi slovy „jejich 
obsah“.  

 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

MV K § 7 odst. 2: 
 Navrhujeme v odst. 2 slova „v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů3), 
ve vyhlášce Katalog odpadů6) a v příloze č. 1 této vyhlášky“ 
nahradit slovy „podle § 5“.  
 

Akceptováno. 
 
Bude upraveno. 
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MV K § 9 odst. 6: 
 Z návětí doporučujeme vypustit slova „těchto částí“ a 
v písm. a) nahradit slovo „část“ slovem „části“ a slovo „části“ 
slovem „částí“.  
 

Akceptováno. 

MV K příloze č. 1: 
1. V nadpise přílohy navrhujeme za slova „vlastností 

odpadu“ doplnit slova „pod označením kódem“. 
 

Vysvětleno. 
 
Pro účely nadpisu je vhodnější ponechat bez 
tohoto doplnění. 

 2. V části 1.3 navrhujeme slovo „paraziti“ upravit ve tvaru 
„parazity“. 

 

Akceptováno. 

 3. V tabulce č. 2 není jasný odkaz na poznámku pod čarou 
č. 1, která v daném případě není zřejmě zcela na místě. 

 

Akceptováno. 
 
Odkaz bude vypuštěn. 

 4. V poznámce je uveden odkaz na vyhlášku č. 294/2005 
Sb. dvakrát, a to za prvé přímo v textu přílohy a za druhé 
v poznámce pod čarou. Doporučujeme v tomto případě 
použít pouze normativní odkaz.  

 

Akceptováno. 

MV K poznámkám pod čarou č. 8 až 11: 
 Bude vhodné upravit text poznámek pod čarou.  
 

1. V poznámkách pod čarou č. 8 a č. 9 navrhujeme opravit 
číselné označení nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
 

2. V případě vyhlášky č. 306/2012 Sb. objevující se 
v poznámce pod čarou č. 8 doporučujeme odstranit slova 
„, ve znění pozdějších předpisů“, neboť vyhláška nebyla 
doposud novelizována.  
 

3. Poznámku pod čarou č. 9 doporučujeme vypustit, neboť 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6JDJSNW)



 
 

16 

odkazuje na stejné dokumenty, které jsou již uvedeny 
v poznámce pod čarou č. 8. Považujeme ji proto za 
nadbytečnou. 
 

4. V případě vyhlášky č. 382/2001 Sb. nacházející se 
v poznámce pod čarou č. 11 navrhujeme na konec citace 
doplnit slova „, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.“. 

 

MSP K § 6 odst. 5 návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme na chybějící mezeru v textu mezi slovy „jejich“ a 

„obsah“. 

Akceptováno. 

MSP K § 6 odst. 6 písm. c) návrhu vyhlášky 

S ohledem na použité množné číslo doporučujeme nahradit 

slovo „akreditována“ slovem „akreditovány“. 

 

Akceptováno. 

MSP K § 6 odst. 5, 6 a 7 návrhu vyhlášky 

Dle předmětných ustanovení návrhu vyhlášky může odběr 

vzorků odpadu na základě plánu odběru vzorků odpadu, 

provádět pouze a) pověřená osoba ve smyslu ust. § 7 odst. 1 

zákona, b) odborně způsobilá fyzická osoba certifikovaná podle 

ČSN EN ISO/IEC 17024 a nebo c) laboratoř nebo odborné 

pracoviště akreditované podle technické normy ČSN EN 

ISO/IEC 17025. 

Dle § 6 odst. 7 návrhu vyhlášky může, a to pouze za pověřenou 

osobu, odebírat vzorky odpadů i fyzická osoba, kterou pověřená 

Vysvětleno. 
 
Proškolení může provést jen pověřená osoba 
z toho důvodu, že jde o osobu, která odpovídá 
za celý proces hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu.  Není tak žádoucí, aby kromě 
pověřené osoby mohly fyzické osoby pro odběr 
vzorků proškolovat i jiné osoby oprávněné podle 
navrhované právní úpravy k odběru vzorků pro 
účely hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu, než je pověřená osoba. 
 
Stanovení kritérií proškolení není nezbytné 
vzhledem k tomu, že je dán požadavek na jeho 
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osoba před odběrem prokazatelně proškolila. 

Dle důvodové zprávy se okruh osob, které mohou provádět 

odběr vzorku odpadů, návrhem novely rozšíří. Není však zřejmé, 

proč pouze pověřená osoba dle ust. § 7 odst. 1 zákona může 

proškolit jinou fyzickou osobu k odběru vzorků za účelem 

ověřování nebezpečných vlastností a jiné osoby oprávněné 

k odběru vzorků nikoliv. Dále není zcela zřejmá povaha 

proškolení a jeho formální náležitosti, a to zejména v kontextu 

samotného procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadu 

dle ust. § 7 návrhu vyhlášky, kdy mají být předloženy příslušné 

protokoly o zkouškách, tj. zřejmě i dokumenty týkající se 

předmětného proškolení fyzické osoby.  

Na rozdíl od předkladatele proto nepovažujeme požadavky 

ohledně osob oprávněných k této činnosti za jednoznačně 

vymezené. 

Doporučujeme zvážit možnost rozšíření okruhu osob, které 

mohou proškolit fyzické osoby k odběru vzorků, i na ostatní 

subjekty dle ust. § 6 odst. 6 návrhu vyhlášky, zejména na osobu 

dle ust. § 6 odst. 6 písm. b) návrhu vyhlášky. 

Dále doporučujeme stanovit alespoň základní kritéria proškolení 

dle ust. § 6 odst. 7 vyhlášky, jakož i formu potvrzení existence 

takového proškolení (např. písemná), aby potvrzení  

o proškolení mohlo být, jako součást protokolu o zkouškách, 

v souladu s ust. § 7 odst. 4 návrhu vyhlášky způsobilým 

podkladem pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. 

prokazatelnost.  

MSP K § 7 odst. 6 návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme, že povinnost pověřené osoby uchovávat 

Vysvětleno.  
 
Jedná se o jeden z požadavků na postup 
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všechny dokumenty související s hodnocením nebezpečných 

vlastností odpadů po dobu nejméně 5 let by měla být v souladu 

s ust. Čl. 4 odst. 1 LISTINY uložena zákonem, nikoliv vyhláškou, 

neboť zmocňovací ustanovení v zákoně o odpadech dle našeho 

názoru takovou povinnost ani v obecné podobě nestanoví. 

Doporučujeme proto návrhem novely zákona o odpadech 

takovou povinnost uložit, případně rozšířit obsah zmocňovacího 

ustanovení tak, aby z jeho obsahu vyplývala též povinnost 

archivace následně rozvedená v prováděcím předpise. 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
pověřenou osobou, nikoli o stanovení 
povinnosti, za jejíž porušení lze uložit sankci. 
Stejně jako pro jiné povinnosti stanovené 
pověřené osobě pro postup hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů může být i ve 
vztahu k této povinnosti relevantní § 8 odst. 1 
zákona o odpadech, podle kterého Ministerstvo 
nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své 
působnosti rozhodnutím odejme pověření k 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
pověřené osobě, pokud neplní postupy 
stanovené pro hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů nebo nesplňuje podmínky, za 
kterých bylo pověření uděleno, nebo vystaví 
osvědčení na odpad, který má některou z 
nebezpečných vlastností. 
 
 

MF Zásadní připomínka: 

Do odůvodnění, obecné části, písmene E požadujeme doplnit 
dopady návrhu vyhlášky na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. V případě, že návrh uvedené dopady nemá, 
požadujeme toto uvést. 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 

1. V uvozovací větě návrhu doporučujeme vypustit 
zaváděnou legislativní zkratku „ , (dále jen „zákon“)“, 
neboť toto slovo se vyskytuje v dalším textu (mimo 
uvozovací větu, kde je ovšem součástí názvu 
příslušných zákonů) pouze 2x, a je tedy vhodné hovořit 
o zákonu o odpadech, jak je doporučováno v § 2 odst. 2 
písm. g) a v § 6 odst. 7. 

 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k následnému použití v textu se jeví 
jako vhodnější ponechat zkratku „zákon“, 
obdobně jako v platné vyhlášce č. 376/2001 Sb. 
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MF 
2. V § 2 odst. 2 písm. g) doplnit za slovy „zákona o“ slovo 

„odpadech“.  

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 
 
 

MF 
3. V § 5 nahradit slova „ve vyhlášce Katalog odpadů“ slovy „v 

jiném právním předpisu“. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o normativní odkaz na konkrétní 
právní předpis, proto je vhodnější.  

MF 
4. Nad § 6 formulovat skupinový nadpis „Zkoušení odpadů pro 

účely hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“. 
 

Akceptováno. 

MF 
5. Vypustit název § 6 a tento paragraf rozdělit podle obsahu na 

dva nebo více paragrafů – stávající § 6 má 10 odstavců, 
čímž již podstatně překračuje pravidlo šesti odstavců, 
zahrnuté v Legislativních pravidlech vlády. V souvislosti 
s tím provést v dalším textu upřesnění křížových odkazů.  

Akceptováno. 

MF 
6. V § 6 odstavci 7 vložit za slovo „zákona“ slova „o odpadech“.  
 

Vysvětleno.  
 
Viz výše. 

MF 
7. Nad § 9 formulovat skupinový nadpis „Vydávání a obsah 

osvědčení a sdělení“. 
 

Akceptováno. 

MF 8. Vypustit název § 9 a tento paragraf rozdělit podle obsahu na 
dva nebo i více paragrafů (vhodné by nám přišlo osamostatnění 
odstavců 1 a 2 a odstavců 3 až 8). Stávající § 9 má 8 odstavců, 
čímž již překračuje pravidlo šesti odstavců, zahrnuté 
v Legislativních pravidlech vlády. V souvislosti s tím provést 
v dalším textu upřesnění křížových odkazů. 

Akceptováno. 
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MMR K Příloze č. 1 k poznámce pod čarou č. 8) –  

1. doporučujeme opravit číslo nařízení vlády, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, na správné č. 361/2007 Sb. (taktéž 

v poznámce pod čarou č. 9),  

 

Akceptováno. 

MMR 2. doporučujeme uvést správně název vyhlášky č. 306/2012 Sb., 

o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

MD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.   

MO Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

ÚVČR-KOM Bez připomínek.  

MŠMT Bez připomínek.  

SÚJB Bez připomínek.  

KÚK Bez připomínek.  

ÚOHS Bez připomínek.   

RVV Bez připomínek.  

NSOUD Bez připomínek.  

NKÚ Bez připomínek.  

ČÚZK Bez připomínek.  

ČTÚ Bez připomínek.  

ĆMKOS Bez připomínek.  

AVČR Bez připomínek.  

ASO Bez připomínek.  

ČNB Bez připomínek.  

BIS Bez připomínek.  

HKČR 
A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému 

 Vysvětleno. 
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materiálu 

1. Předložený návrh předpokládá kromě jiného úpravu 

limitních koncentrací pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 

14 a HP 15, přičemž opět (obdobně jako v případě novely 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu) neodůvodňuje 

způsob, jakým byly vybrány sledované ukazatele, a jak k nim 

byly přiřazovány jednotlivé limity. V této souvislosti je nezbytné 

upozornit na skutečnost, že předmětné nařízení EU 1357/2014 

nestanovuje povinnost zavádět výluhové parametry, dokonce i 

stanovení jakýchkoliv dalších kritérií je možností, nikoliv 

povinností členského státu. Lze tak konstatovat, že česká 

úprava jde v tomto smyslu nad rámec požadavků evropských 

předpisů. Nicméně, pokud předkladatel dospěl k závěru, že je 

třeba těmito limity disponovat, nebo seznam dokonce rozšířit a 

v některých případech i několikanásobně zpřísnit (u Ni z 50 na 

4, Cr celkový z 50 na 7, Pb z 10 na 5, As z 5 na 2,5), musí se 

tento postup řádně odůvodnit. Přesto je však nutné konstatovat, 
že nesouhlasíme s tím, aby přijímaná národní legislativa 

přesahovala povinný rámec evropských předpisů. 

 

Navrhovaná právní úprava nepřesahuje rámec 

evropských předpisů, využívá „možnost“ pro 

doplnění ukazatelů, které jsou zavedeny ve 

vyhlášce č. 376/2001 Sb.  

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 376/2001 Sb. 

je účinná již od 1.1.2002, jsou některé 

stanovené limity ukazatelů již neaktuální 

vzhledem k novému technickému a vědeckému 

poznání, ale i novým předpisům EU vydaným 

po roce 2002. Z tohoto důvodu musely být limity 

některých ukazatelů upraveny, zejména 

uvedeny do souladu s limity těchto ukazatelů 

stanovených pro přijatelnost odpadů na skládky 

odpadů podle „Rozhodnutí Rady (EU) 

2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a 

postupy pro přijímání odpadů na skládkách ….“ 

 

HKČR 2. Obdobnou pozici je třeba zaujmout rovněž k testům 

ekotoxicky. Rovněž v těchto parametrech neexistuje žádný evropský 

předpis, který by tato kritéria vyžadoval jako závazná pro zohlednění 

při transpozici, natož který by stanovoval konkrétní výši hodnot. Je 

třeba rovněž zdůvodnit navržený způsob vzorkování (koncentrace 

zkoušeného vzorku na úrovni 10 % - proč zrovna tato hodnota). 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 

Viz předchozí vypořádání  připomínky MPO. 

 

HKĆR 3. Požadujeme přepracovat materiál o zdůvodnění potřeby 

stanovení výluhových testů a způsobu výběru látek a stanovení 

navržených hodnot a ty ukazatele, pro jejichž sledování není 

relevantní důvod, vypustit. Předpokládáme, že požadované 

Vysvětleno. 
 
Není třeba dokládat návrh experimentálními 
daty, ukazatelé a jejich limity vycházejí z 
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odůvodnění bude doloženo experimentálními daty, na jejichž 

základě byly stanoveny konkrétní látky a limitní hodnoty. Primárně 

by toto přehodnocení mělo proběhnout u novely vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. a následně z ní vycházet při úpravě vyhlášky o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 

„Rozhodnutí Rady (EU) 2003/33/ES, kterým se 
stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů 
na skládkách ….“), které byly přijaty ve vyhlášce 
č. 294/2005 Sb. Od roku 1997 byl odvozován 
výčet ukazatelů a jejich limitů pro hodnocení 
nebezpečné vlastnosti H 13(15) od výluhové 
třídy, stanovené pro přijímání odpadů na 
skupiny skládek. Zatím platné ukazatele a jejich 
limity ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. odpovídají 
výluhové třídě III, ale uvedené ve vyhlášce č. 
383/2001 Sb., která byla vyhláškou č. 294/2005 
Sb. zrušena. Ke změně ve vyhlášce č. 376/2001 
Sb. a tím souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., 
zatím nedošlo.   
 

HKČR 4. Ve vztahu k výše uvedenému vyhodnocení a s ohledem na 

zjednodušení již tak složité a provázané české a evropské legislativy 

v oblasti dopadů považujeme za žádoucí, aby se pro stanovení 

limitních hodnot nebezpečnosti u odůvodněných látek vycházelo 

z mezních hodnot, které jsou stanoveny pro III. třídu 

vyluhovatelnosti pro ukládání na skládkách N-odpadu. Není důvodu 

zpřísňovat limity pro nebezpečnost odpadů nad rámec vyhlášky č. 

294/2005 Sb., která stanovuje podmínky pro ukládání na 

skládkách nebezpečného odpadu 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že limitní hodnoty stanovené 
ve výluhové třídě III se vztahují na nebezpečné 
odpady, je logické, že po překročení limitních 
hodnot stanovených ve výluhové třídě II, která 
se vztahuje k odpadům kategorie „ostatní“ se 
může jednat o nebezpečnost a z této úvahy se 
vycházelo při stanovení ukazatelů a jejich limitů 
pro nebezpečnou vlastnost HP 15. 

HKĆR B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému 

materiálu 

1. Připomínka k Příloze č. 1, části 2. HP 14 Ekotoxický, tabulka 

č. 1 

Požadujeme zpracovat podrobné odůvodnění stanovení hodnot v 

předmětné tabulce u perlooček a růstu řas. Dále požadujeme 

doložit, na základě jakých kritérií byly zavedeny testy na bakteriích 

Vibrio a na salátu Lactuca. Jaký je vztah testování salátu Lactuca k 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky bude upraven tak, že pověřená 
osoba si bude moci zvolit ze dvou způsobů 
provádění zkoušek ekotoxicity, a to bez 
stanoveného časového omezení. První způsob 
odpovídá nově navrhované právní úpravě ve 
verzi pro mezirezortní připomínkové řízení 
(příloha č. 1, tabulka č. 1), druhý způsob 
odpovídá dosavadní právní úpravě ve vyhlášce 
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hořčici bílé, obdobně pak testování bioluminiscence k testům na 

rybách, resp. jak odlišné/obdobné výsledky byly dosahovány, aby 

bylo zřejmé, na základě jakých experimentálních dat a na základě 

jakých úvah, byly tyto typy testů navrženy. Takto dopracovaný 

materiál požadujeme opakovaně předložit k připomínkování a 

navržené hodnoty upravit na základě vyhodnocení nového 

připomínkového řízení k těmto údajům. Pokud by mělo dojít k 

úpravě požadavků, je také třeba přesně stanovit platnost těchto 

nových hodnot. Zároveň je třeba zdůvodnit, proč byla stanovena 

koncentrace  

10 % pro stanovení výluhu. 

Odůvodnění: 

S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy jednoznačná a 

průkazná experimentální data, na jejichž základě byly nové typy 

testů a limitní hodnoty stanoveny. 

 

č. 376/2001 Sb. (příloha č. 1, část „H14 
Ekotoxicita“) 
Zdůvodnění ohledně zavedení nového přístupu 
k hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14 a 
změna výčtu testovaných organismů jsou 
uvedeny u připomínek MPO.  
Výčet testovaných organismů navržených ve 
vyhlášce pro nový způsob provádění zkoušek 
ekotoxicity vychází jednak z výzkumu CeHO 
VÚV v letech 2005 - 2011 a jednak z průběžné 
prezentace studie pro posouzení různých 
přístupů hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 
14 dne 20.4.2015 v Brusselu (Workshop DG 
ENV on HP 14), která byla zadaná Komisí 
v roce 2014.  
Některé poznatky z uvedeného výzkumu CeHO: 
- Do hodnocení ekotoxicity byla zapojena 
pracoviště: VÚV T.G.M.,  CeHO, VÚV T.G.M.,  
pobočka Ostrava,  Ústav chemie ochrany 
prostředí VŠCHT Praha, laboratoře firmy 
ENVISAN GEM a.s., Zdravotní ústav Kladno, 
Centrum RECETOX Masarykovy univerzity 
Brno; 
- Výchozími podklady pro studii bylo hodnocení 
ekotoxicity odpadů v českých právních 
předpisech a předpisech EU; 
- Problémy se stanovením ekotoxicity s 
rybami Poecilia reticulata či Brachydanio rerio 
jsou jednak v tom, že je nezbytné připravovat 
velké objemy výluhu, jednak samotná úprava 
výluhu před provedením zkoušky může zásadně 
změnit jeho vlastnosti. Nasycení výluhu 
kyslíkem před zahájením zkoušky může vést k 
eliminaci některých látek oxidací. Úprava pH 
pak rovněž může zcela změnit charakter a 
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vlastnosti výluhu. Navíc podmínky zkoušky 
mohou působit problémy v opakovatelnosti; 
Test s klíčivostí semen hořčice Sinapis alba je 
zcela nevhodný. Je totiž známé, že semeno na 
počátku klíčení využívá živiny obsažené v 
semenu a nikoli živiny z vnějšího prostředí. 
Proto vliv výluhu by se projevil až daleko 
později, než je trvání zkoušky. Jinými slovy 
klíčivost semen bude v průběhu zkoušky 
výluhem ovlivněna jen velice málo nebo vůbec, 
a proto výsledky zkoušky pro hodnocení 
vlastností výluhu z odpadu jsou irelevantní. Tato 
zkouška nemá v uspořádání, jak je v legislativě 
uvedeno, požadovanou vypovídací hodnotu. 

HKĆR 2. Připomínka k Příloze č. 1, části 3. HP 15 Odpad schopný 

vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených 

nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl, tabulka č. 2 

V případě, že bude v souladu s obecnou připomínkou prokázáno, že 

je třeba stanovit všechny navržené ukazatele, pak požadujeme při 

stanovování konkrétních limitních hodnot nepodkračovat hodnoty 

stanovené ve vyhlášce č. 249/2005 Sb., případně reflektovat 

hodnoty ve stávající vyhlášce č. 376/2001 Sb.  

Konkrétně: 

 V případě RL (rozpuštěných látek) upravit hodnotu z 8 000 na 

10 000 (návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

 V případě fenolového indexu upravit hodnotu z 80 na 100 

v souladu se stávající vyhláškou  

č. 367/2001 Sb. 

 V případě fluoridů upravit hodnotu z 30 na 50 (návrh novely 

vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

 V případě Hg upravit hodnotu z 0,05 na 0,2 (návrh novely 

vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Byly navýšeny limitní hodnoty u těchto 
ukazatelů:  
 
1. Jednosytné fenoly (nový název místo názvu 
„fenolový index) - zvýšení na limit 100 mg/l, 
který je shodný se stávající vyhláškou č. 
376/2001 Sb. 

2. Rtuť (Hg) - zvýšení na 0,2 mg/l, což je limit 

shodný s vyhláškou č. 294/2005 Sb., dle 

výluhové třídy IIa  

3. Bor (B) - zvýšení na 90 mg/l - tento 
(staro)nový ukazatel limitní hodnoty byl zařazen 
na základě nových poznatků a klasifikace 
sloučenin boru jako toxických pro reprodukci 
podle předpisů EU (viz Nařízení Komise (EU) č. 
109/2012 odst. 4). V ČR jsou poznatky o 
chování sloučenin boru tvořících složku 
sklářských kmenů, které byly jako odpady 
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 Odůvodnit stanovení boru jako ukazatele (není ani ve stávající 

vyhlášce č. 367/2001 Sb. ani navržen v novele vyhlášky č. 

294/2005 Sb.) – sledování boru považujeme za nedůvodné. 

 

Odůvodnění: 

Viz obecné připomínky uvedené výše. Je nutné zdůvodnit potřebu 

stanovení výluhových testů a způsobu výběru látek a stanovení 

navržených hodnot a ty ukazatele, pro jejichž sledování není 

relevantní důvod, vypustit. 

  

ukládány na skládky odpadů při povodních 
(zejména v roce 2005), kdy při zaplavení 
skládky a vyplavení průsakových vod skládky 
na okolní pole došlo ke zničení porostů (rozlité 
průsakové vody působily jako herbicidy). Limitní 
hodnota boru je odvozena od II. výluhové třídy, 
která byla platná v ČR do vydání vyhlášky č. 
294/2005 Sb. MŽP se rozhodlo tento ukazatel, 
který již byl součástí právních předpisů pro 
odpadové hospodářství, ponechat. Došlo ke 
zvýšení původní hodnoty 60 mg/l na 90 mg/l, 
což je ještě pro MŽP akceptovatelné navýšení, 
při němž nebude ohroženo životní prostředí.  

 
S přijetím limitů (vyhláška č. 294/2005 Sb.) 
ukazatelů výluhu pro přijatelnost odpadů na 
jednotlivé skupiny skládek, stanovených 
v „Rozhodnutí Rady (EU) 2003/33/ES, kterým 
se stanoví kritéria a postupy pro přijímání 
odpadů na skládkách ….“ došlo až k řádovému 
zpřísnění těchto ukazatelů, což nebylo 
zohledněno ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. u 
nebezpečné vlastnosti H13(15) (tabulka č. 6.1), 
kde stanovené ukazatele a jejich limity 
vycházely z výluhových tříd stanovených ve 
vyhlášce č. 383/2001 Sb., které byly zrušeny 
vydáním vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
Navržené a rozšířené ukazatele a jejich limity, 
stanovené v tabulce č. 2, vycházejí z limitů 
ukazatelů výluhu pro výluhovou třídu II 
(přijatelnost na skládky skupiny S – OO pro 
odpady kategorie „ostatní“) – viz příloha 
uvedená na konci vypořádavší tabulky. Odpady, 
které nesplní limitní hodnoty stanovené ve 
výluhové třídě II (přijatelnost na skupiny skládek 
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S – OO), nemohou být uloženy na skupinách 
skládek určených pro odpady kategorie 
„ostatní“, ale pokud splní limity výluhové třídy III, 
mohou být uloženy na skládkách určených pro 
nebezpečné odpady. 
Tímto přístupem došlo ke sjednocení ukazatelů 
a jejich limitů ve výluhu odpadu v obou 
vyhláškách (ukládání odpadů na skládky a 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
 

SPČR A. OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 

Předložený návrh předpokládá kromě jiného úpravu limitních 

koncentrací pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14 a HP 

15, přičemž opět (obdobně jako v případě novely vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu) neodůvodňuje způsob, 

jakým byly vybrány sledované ukazatele a jak k nim byly 

přiřazovány jednotlivé limity. V této souvislosti je nezbytné 

upozornit na skutečnost, že předmětné nařízení EU 1357/2014 

nestanovuje povinnost zavádět výluhové parametry, dokonce i 

stanovení jakýchkoliv dalších kritérií je možností nikoliv 

povinností členského státu. Lze tak konstatovat, že česká 

úprava jde v tomto smyslu nad rámec požadavků evropských 

předpisů. Nicméně, pokud předkladatel dospěl k závěru, že je 

třeba těmito limity disponovat, seznam dokonce rozšířit a 

v některých případech i několikanásobně zpřísnit (u Ni z 50 

na 4, Cr celkový z 50 na 7, Pb z 10 na 5, As z 5 na 2,5), musí 

se tento postup řádně odůvodnit. Přesto je však nutné 

konstatovat, že nesouhlasíme s tím, aby přijímaná národní 

legislativa přesahovala povinný rámec evropských předpisů. 

 

Vysvětleno. 
 
Vysvětleno výše u vypořádání stejných 
připomínek MPO a HKČR. 
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Obdobnou pozici je třeba zaujmout rovněž k testům ekotoxicity, 

rovněž v těchto parametrech neexistuje žádný evropský předpis, 

který by tato kritéria vyžadoval jako závazná pro zohlednění při 

transpozici, natož který by stanovoval konkrétní výši hodnot. Je 

třeba rovněž zdůvodnit navržený způsob vzorkování 

(koncentrace zkoušeného vzorku na úrovni 10 % - proč zrovna 

tato hodnota). 

 

Odůvodnění přiložené k materiálu postup nezdůvodňuje ani 

z hlediska potřebnosti ani z hlediska rozsahu a stanovených 

limitních hodnot. Požadujeme proto přepracovat materiál o 

zdůvodnění potřeby stanovení výluhových testů a způsobu 

výběru látek a stanovení navržených hodnot a ty ukazatele, pro 

jejichž sledování není relevantní důvod vypustit. 

Předpokládáme, že požadované odůvodnění bude doloženo 

experimentálními daty, na jejichž základě byly stanoveny 

konkrétní látky a limitní hodnoty. Primárně by toto 

přehodnocení mělo proběhnout u novely vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. a následně z ní vycházet při úpravě vyhlášky 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 

Ve vztahu k výše uvedenému vyhodnocení a ohledem na 

zjednodušení již tak složité a provázané české a evropské 

legislativy v oblasti dopadů považujeme za žádoucí, aby se pro 

stanovení limitních hodnot nebezpečnosti u odůvodněných látek 

vycházelo z mezních hodnot, které jsou stanoveny pro III. třídu 

vyluhovatelnosti pro ukládání na skládkách N-odpadu. Není 

důvodu zpřísňovat limity pro nebezpečnost odpadů ještě více, 

než jak jsou ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. stanoveny podmínky 

pro ukládání na skládkách nebezpečného odpadu. 
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SPČR B. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 

1. Připomínka k příloze č. 1, části 2. HP 14 Ekotoxický, 

Tabulka č. 1 

Požadujeme zpracovat podrobné odůvodnění stanovení hodnot 

v předmětné tabulce u perlooček a růstu řas. Dále požadujeme 

doložit, na základě jakých kritérií byly zavedeny testy na 

bakteriích Vibrio a na salátu Lactuca. Jaký je vztah testování 

salátu Lactuca k hořčici bílé, obdobně pak testování 

bioluminiscence k testům na rybách, resp. jak odlišné/obdobné 

výsledky byly dosahovány, aby bylo zřejmé, na základě jakých 

experimentálních dat a na základě jakých úvah, byly tyto typy 

testů navrženy. Takto dopracovaný materiál opakovaně předložit 

k připomínkování a navržené hodnoty upravit na základě 

vyhodnocení nového připomínkového řízení k těmto údajům. 

Pokud by mělo dojít k úpravě požadavků, je také třeba přesně 

stanovit platnost těchto nových hodnot. Zároveň je třeba 

zdůvodnit, proč byla stanovena koncentrace 10 % pro stanovení 

výluhu. 

Odůvodnění:  

S návrhem nelze souhlasit, pokud nebudou doloženy 

jednoznačná a průkazná experimentální data, na jejichž základě 

byly nové typy testů a limitní hodnoty stanoveny. 

  

Vysvětleno. 
 
Vysvětleno výše u vypořádání stejných 
připomínek MPO a HKČR. 

SPČR 2. Připomínka k příloze č. 1, části 3. HP 15 Odpad schopný 

vykazovat…, Tabulka č. 2  

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Viz vypořádání výše u vypořádání stejných 
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V případě, že bude v souladu s obecnou připomínkou 

prokázáno, že je třeba stanovit všechny navržené ukazatele, 

pak požadujeme při stanovování konkrétní limitních hodnot 

nepodkračovat hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 249/2005 Sb., 

případně reflektovat hodnoty ve stávající vyhlášce č. 376/2001 

Sb. Konkrétně: 

V případě RL (rozpuštěných látek) upravit hodnotu z 8 000 na 

10 000 (návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

V případě fenolového indexu upravit hodnotu z 80 na 100 

v souladu se stávající vyhláškou č. 367/2001 Sb.  

V případě fluoridů upravit hodnotu z 30 na 50 (návrh novely 

vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

V případě Hg upravit hodnotu z 0,05 na 0,2 (návrh novely 

vyhlášky č. 294/2005 Sb.). 

Odůvodnit stanovení boru jako ukazatele (není ani ve stávající 

vyhlášce č. 367/2001 Sb. ani navržen  

v novele vyhlášky č. 294/2005 Sb.) – sledování boru 

považujeme za nedůvodné. 

Odůvodnění: 

 Viz obecné odůvodnění 

připomínek MPO a HKČR. 

KZPS  Tabulka č. 1 Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity 
 

Došlo ke zpřísnění procent (z 30% na 20%). Je otázkou, zda 

je toto zpřísnění skutečně nezbytné, jaké jsou objektivní důvody 

k tomuto zpřísnění a jaké jsou ze strany MŽP vypočítané 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Vysvětleno výše u vypořádání stejných 
připomínek MPO a HKČR. 
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náklady navrhovaných opatření. Toto zpřísnění dle našich 

informací nevychází z potřeb evropské legislativy. 

KZPS  Tabulka č. 2 Hodnoty limitních koncentrací výluhu pro 
hodnocení nebezpečné vlastnosti HP15 

 

Nesouhlasíme se zpřísněním polutantů uvedených v tabulce 

č. 2, které některé byly zpřísněny dokonce až 10x (např. Ni z 50 

mg/l na 4 mg/l, As z 5 mg/l na 2,5 mg/l, Cr z 50 mg/l na 7 mg/l 

atd.) a dále s přidáním dalších polutantů (RL, Cu, B, Mo, Zn, Sb, 

Ba) s nastavením taktéž velmi přísných hodnot, které mají oporu 

spíše v hodnocení jakosti pitné vody než jakosti povrchových 

vod v souvislosti s možností vyluhování polutantů obsažených 

v odpadech. Toto zpřísnění dle našich informací nevychází 

z potřeb evropské legislativy. 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Viz výše u vypořádání stejných připomínek 
MPO a HKČR. 
 
 

ÚZSĆR  Tabulka č. 1 Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity 
 

Došlo ke zpřísnění procent (z 30% na 20%). Je otázkou, zda je 

toto zpřísnění skutečně nezbytné, jaké jsou objektivní důvody 

k tomuto zpřísnění a jaké jsou ze strany MŽP vypočítané 

náklady navrhovaných opatření. Toto zpřísnění dle našich 

informací nevychází z potřeb evropské legislativy. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Viz vypořádání výše u stejných připomínek 
MPO a HKČR. 

ÚZSČR  Tabulka č. 2 Hodnoty limitních koncentrací výluhu pro 
hodnocení nebezpečné vlastnosti HP15 

 

Nesouhlasíme se zpřísněním polutantů uvedených v tabulce č. 

2, které některé byly zpřísněny dokonce až 10x (např. Ni z 50 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Viz vypořádání výše u stejných připomínek 
MPO a HKČR. 
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mg/l na 4 mg/l, As z 5 mg/l na 2,5 mg/l, Cr z 50 mg/l na 7 mg/l 

atd.) a dále s přidáním dalších polutantů (RL, Cu, B, Mo, Zn, Sb, 

Ba) s nastavením taktéž velmi přísných hodnot, které mají oporu 

spíše v hodnocení jakosti pitné vody než jakosti povrchových 

vod v souvislosti s možností vyluhování polutantů obsažených 

v odpadech. Toto zpřísnění dle našich informací nevychází 

z potřeb evropské legislativy. 

  

ÚOOÚ 

K odůvodnění 

1. Část G obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 

zpracování osobních údajů, kterých je v osnově celá řada, např. 

§ 2 odst. 2, § 3 nebo § 7 odst. 6, § 8, § 9 odst. 2, příloha č. 2. 

K vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 

nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 

částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 

Akceptováno.  
 
Bude doplněno. 
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zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 

jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 

uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 

jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 

vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 

osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 

běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 

z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 

představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 

subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 

lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 

obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak 

výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá 

nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 

nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 

údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 

má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 

vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 

použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 

vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 

stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 

rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické 

pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 

protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
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specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 

projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává 

již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 

práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují 

změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí 

záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 

popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a 

v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona 

o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní 

úpravu, kterou je třeba převzít. 

 

ÚOOÚ 

K jednotlivým ustanovením 

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a § 3 písm. a) zní: „a) 

jméno a sídlo nebo bydliště, není-li žadatel ani právnickou 

osobou, ani podnikatelem,“ Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle § 423 odst. NOZ: „Obchodní firma je jméno, pod kterým je 

podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí 

mít víc obchodních firem.“ Je tedy zjevné, že obchodní firma je 

jméno a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i firmu. 

Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem právnické osoby je její 

název.“ Je tedy zjevné, že název je jméno a že tedy pojem 

„jméno“ automaticky zahrnuje i název. Podle § 77 odst. 1 NOZ je 

příjmení integrální součástí jména. 

Zároveň je třeba pečlivě vyhodnotit a odůvodnění musí vysvětlit, 

Akceptováno jinak. 
 
Na základě připomínky MV bude odkázáno na 
obecné náležitosti podle správního řádu a 
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) i § 3 odst. 2 
písm. a) budou vypuštěna.  
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zda žadatel skutečně nemusí být podnikatelem. Pokud musí, tak 

dovětek: „nebo bydliště, není-li žadatel ani právnickou osobou, 

ani podnikatelem“ je zbytečný. Alternativní možný dovětek je 

podle písmene e): „je-li žadatelem fyzická osoba, která není 

oprávněna k podnikání“. 

 

ÚOOÚ 3. V § 2 odst. 2 písm. d) a § 3 písm. d) se slova „a příjmení“ 

zrušují. 

Odůvodnění: 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení integrální součástí jména. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Podle § 77 odst. 1 NOZ je jméno člověka jeho 
osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další 
jména a rodné příjmení. V rámci pojmu „jméno“ 
je tedy rozlišováno osobní jméno a příjmení. 
V daném případě je důležité, aby bylo uvedeno 
jméno i příjmení, což by nemuselo být 
adresátům právní normy zcela jasné, pokud by 
bylo uvedeno pouze „jméno“. V této souvislosti 
je rovněž třeba uvést, že na základě připomínky 
Ministerstva vnitra jako gestora správního řádu 
je v § 2 a 3 odkazováno na obecné náležitosti 
podle správního řádu, kde je v § 37 odst. 2 mezi 
náležitostmi podání uvedeno jméno a příjmení 
podatele. Bylo by tedy na úkor jasnosti a 
přehlednosti právního předpisu, pokud by 
v rámci identifikačních údajů odborného 
zástupce, které jsou zvláštní náležitostí žádosti, 
bylo uváděno pouze „jméno“. Podle vypořádání 
navrhovaného Ministerstvem vnitra v rámci jeho 
připomínky k § 2 a 3 má být u odborného 
zástupce uvedeno „jméno a příjmení“, jak bylo 
navrženo předkladatelem.  
Ministerstvo spravedlnosti jako gestor 
občanského zákoníku v tomto ohledu 
neuplatnilo k návrhu vyhlášky připomínky.  
Jméno a příjmení jsou rozlišeny i v právních 
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předpisech přijatých po účinnosti nového 
občanského zákoníku (např. vyhláška č. 
248/2015 Sb., o podrobnostech provádění 
zpětného odběru pneumatik). 

ÚOOÚ 4. V § 2 odst. 2 a § 3 se písmena g) a h) zrušují. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Odůvodnění zcela mlčí o využitelnosti údajů a nijak 

nevysvětluje, zda a proč tyto osobní údaje správní úřad nemá již 

z úřední činnosti. 

 

Vysvětleno. 
 
V případě § 2 písm. g) se jedná kopie dokladů 
prokazujících odbornou způsobilost žadatele 
nebo odborného zástupce pro hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 odst. 
5 až 7 zákona. V případě § 3 písm. g) se jedná 
o doklad o absolvování školení pro hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů žadatelem 
nebo odborným zástupcem žadatele. V § 2 
písm. h) a § 3 písm. h) jde o doklad o zaplacení 
správního poplatku podle jiného právního 
předpisu.  
Ve všech těchto případech se jedná o podklady 
zcela nezbytné pro vydání pověření resp. 
prodloužení platnosti pověření.  

ÚOOÚ 5. Ustanovení § 2 odst. 2 a § 3 je nezbytné sloučit. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Obě ustanovení obsahují identické právní normy, a proto vedle 

sebe neobstojí. Odůvodnění zcela mlčí, proč bylo zvoleno toto 

legislativně technicky nesprávné řešení. 

 

Vysvětleno. 
 
V zákoně o odpadech jsou rozlišeny žádost o 
udělení pověření a návrh na prodloužení 
platnosti pověření (§ 7 odst. 10). Pouze některé 
náležitosti těchto žádostí jsou identické.  

ÚOOÚ 6. Ustanovení § 6 je nezbytné rozdělit na 10 paragrafů. 

Odůvodnění: 

Porušení článku 39 odst. 2 legislativních pravidel. 

 

Akceptováno. 
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ÚOOÚ 7. Ustanovení § 6 odst. 2 až 4, 6 a 8 je nezbytné 

přepracovat. 

Odůvodnění: 

Jedná se o faktickou recepci technického standardu, což je 

nepřípustné. Standard je pouhé doporučení, má-li se podle 

postupů v něm stanovených postupovat povinně, je třeba je 

recipovat přímo. 

 

Vysvětleno. 
 
Pravidla pro odkazy na technické normy 
stanovená Legislativními pravidly vlády 
nevylučují výlučné odkazy na technické normy 
Podle § 45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
není-li možné využít indikativního odkazu, 
odkáže se na technickou normu v právním 
předpisu formou výlučného odkazu a tato 
skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě 
(odůvodnění). Tímto se stane technická norma 
nebo její část pro účely právního předpisu 
závaznou a její používání se stane povinné. 
Zároveň se stanoví způsob, jakým bude 
odkazovaná technická norma zpřístupněna 
veřejnosti. Technickou normu, na kterou se v 
právním předpisu odkazuje formou výlučného 
odkazu, je nutné jednoznačným způsobem 
identifikovat, a to normativním odkazem 
uvedením označení, data vydání a úplného 
názvu technické normy v textu právního 
předpisu. 

ÚOOÚ 8. V § 8 písmeno a) zní: „a) jméno a sídlo,“ Tato připomínka 

je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vizte připomínku č. 2. 

 

 
Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Pojem „jméno“ sice podle občanského zákoníku 
zahrnuje i obchodní firmu, nicméně je třeba, aby 
z textu bylo dostatečně zřejmé, že pokud je 
podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, má 
uvést jméno, pod kterým je zapsán do tohoto 
rejstříku, tj. obchodní firmu. Pro přehlednost 
předpisu je rovněž vhodné, aby byla výslovně 
uvedena možnost uvést název, jedná-li se o 
právnickou osobu, která není zapsána do 
obchodního rejstříku, a obdobně jméno a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6JDJSNW)



 
 

37 

příjmení fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
která není zapsána do obchodního rejstříku. 
Rovněž je třeba uvést, že v tomto případě se 
sice nejedná o žádost podle správního řádu, 
nicméně jde o žádost, jejíž náležitosti stanoví 
veřejnoprávní předpis, a terminologie použitá u 
náležitostí této žádosti by tedy měla být shodná 
jako u žádosti o udělení pověření (§ 2) a návrhu 
na prodloužení platnosti pověření (§ 3), u nichž 
je na základě připomínka Ministerstva vnitra 
jako gestora správního řádu odkazováno na 
obecné náležitosti podle správního řádu, kde 
jsou v § 37 odst. 2 mezi náležitostmi podání 
uvedeny jméno a příjmení, a název nebo 
obchodní firma, jde-li o právnickou osobu.  
Ministerstvo spravedlnosti jako gestor 
občanského zákoníku neuplatnilo v tomto 
ohledu k navrhované vyhlášce připomínky.   
Obchodní firma, název a jméno a příjmení jsou 
rozlišeny i v právních předpisech přijatých po 
účinnosti nového občanského zákoníku (např. 
vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech 
provádění zpětného odběru pneumatik). 

ÚOOÚ 9. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova „a příjmení“ zrušují. 

Odůvodnění: 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení integrální součástí jména. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Viz výše. 

ÚOOÚ 10. Ustanovení § 9 odst. 7 je nezbytné přepracovat. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Rozpor s § 11 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

Odůvodnění opět zcela mlčí. 

Částečně akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Ustanovení bude upřesněno tak, že v něm bude 
výslovně uvedeno, že osvědčení nebo sdělení 
vydává prostřednictvím ISPOP pověřená osoba 
nebo osoby. Toto vyplývá z § 9 odst. 1 zákona o 
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 odpadech, podle kterého nebezpečné vlastnosti 
odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených 
osob na základě žádosti původce nebo 
oprávněné osoby. Žádost se podává 
prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí. Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, 
že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, 
vydá žadateli osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadu. V opačném 
případě pověřená osoba nebo osoby sdělí s 
odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo 
více nebezpečných vlastností. Osvědčení a 
sdělení se vydávají prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí a 
zároveň v listinné podobě. V případě, že 
nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více 
pověřených osob, vydávají osvědčení nebo 
sdělení společně. Z osvědčení musí být zřejmé, 
která pověřená osoba odpovídá za hodnocení 
konkrétní nebezpečné vlastnosti. 
 
 Dále bude dané ustanovení upřesněno tak, že 
slovo „dat“ se nahrazuje slovem „údajů“. 
 
V daném ustanovení je pouze stanoveno, 
k jakému okamžiku je osvědčení nebo sdělení 
vydáno pověřenou osobou nebo osobami 
prostřednictvím ISPOP, a to ve vazbě na 
vygenerování systémem ISPOP na základě 
zadání všech potřebných údajů. Na základě 
daného ustanovení tak nedochází k zásahu do 
práv nebo právem chráněných zájmů subjektu 
údajů.  
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Toto ustanovení tak není v rozporu s § 11 odst. 
6 zákona o ochraně osobních údajů, podle 
kterého žádné rozhodnutí správce nebo 
zpracovatele, jehož důsledkem je zásah do 
právních a právem chráněných zájmů subjektu 
údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit 
výlučně na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů. To neplatí v 
případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve 
prospěch subjektu údajů a na jeho žádost. 
 
Rovněž je třeba uvést, že podle § 4 odst. 8 
zákona č. 25/2008 Sb. systém ISPOP 
zpracovává osobní údaje. 
 
 

Středočeský kraj Připomínky: 

§ 6 odst. 7  

Do ustanovení, že vzorky odpadů může odebírat i fyzická osoba, 

kterou odborně způsobilá osoba před odběrem prokazatelně 

proškolila, doporučujeme doplnit, že proškolená osoba nesmí 

být v závislém vztahu k vlastníku - původci odpadů. Minimálně 

by měla v tomto smyslu předložit čestné prohlášení.  

 

 

 
 
Vysvětleno. 
 
Navrhované doplnění není vhodné. V mnoha 
případech je potřebné odebírat vzorky 
statistickou metodou v čase, tzn. např. každou 
hodinu, den nebo odebírat z každé šarže 
vznikajícího odpadu (to může být i několikrát za 
den), a právě proto se zavádí proškolená 
osoba, která nemusí být odborně způsobilá, ale 
dle proškolení bude provádět mechanickou 
činnost. Vzhledem k četnosti takového odběru 
vzorků to musí být osoba přítomná při vzniku 
odpadu, tj. zpravidla zaměstnanec vlastníka 
(původce) odpadu. Za zpracování programu 
vzorkování, plánu odběru vzorků tato osoba 
nezodpovídá. 
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Středočeský kraj Odkazy na jiné předpisy  

Návrh vyhlášky je zpracován tak, že obsahuje v poznámkách 

pod čarou řadu odkazů na další právní předpisy, respektive 

technické normy. Doporučujeme omezit tyto odkazy pokud 

možno na co nejmenší míru, neboť tím ztrácí vyhláška na 

přehlednosti.   

Na podporu tohoto požadavku uvádíme, že při schvalování 

provozních řádů odpadových zařízení usiluje krajský úřad o to, 

aby provozní řády obsahovaly pokud možno konkrétně veškerý 

popis nakládání s odpady v zařízení, včetně povinností, které se 

na provozovatele vztahují a nikoli pouze odkazy na jednotlivá 

ustanovení v předpisech případně jiných dokumentech. 

  

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Z poznámek pod čarou v příloze č. 1 budou 
vypuštěny některé odkazy na nelegislativní 
dokumenty (metodiky, referenční dokumenty) - 
viz výše k vypořádání připomínky MPO. 
Vyhláška stanoví obecné zásady pro hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, nemůže 
přímo zahrnout obsah všech relevantních částí 
jiných právních předpisů a technických norem. 
Co se týče odkazů na technické normy, 
Legislativní pravidla vlády výlučný odkaz na 
technickou normu výslovně připouštějí v § 45a 
odst. 2 (též viz výše k připomínce ÚOOÚ). 
Na rozdíl od provozních řádů se v případě 
právní úpravy hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů nejedná o stanovení 
podmínek, jejichž porušením se osoba dopouští 
správního deliktu. 

Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek.  

Jihomoravský kraj Bez připomínek.  

Plzeňský kraj Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez připomínek.  

Ústecký kraj Bez připomínek.  

Olomoucký kraj Bez připomínek.  

Zlínský kraj Bez připomínek.  

Hlavní město Praha Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6JDJSNW)



 
 

41 

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  

Jihočeský kraj Bez připomínek.  

Pardubický kraj Bez připomínek.  

ÚVČR - KML K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

Připomínka: 

1. Identifikace dotčených subjektů: 
Doporučujeme zvážit, zda by předkladatel neměl rozšířit okruh 

dotčených subjektů. 

Odůvodnění: 

Mezi dotčenými subjekty nejsou uvedeny subjekty, o kterých 

se předkladatel v návrhu právní úpravy zmiňuje v souvislosti 

s úkoly a činnostmi, které mají v rámci implementace úpravy 

vykonávat. Jedná se např. o orgány odpovědné za implementaci 

právní úpravy (Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo 

zdravotnictví), správní orgány odpovědné za provádění kontroly, 

zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení 

(Česká inspekce životního prostředí a krajský úřad příslušný 

podle místa nakládání s odpadem). 

  

 
 
 
Vysvětleno 
Uvedené subjekty tuto činnost vykonávají 
v současné době, změny, které nová vyhláška 
přináší, na ně nebudou mít však žádný finanční 
ani administrativní dopad.  

ÚVČR - KML Zásadní připomínky: 

2. Zhodnocení rizika: 
Žádáme přeformulovat tuto část Závěrečné zprávy. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
Text doplněn. 
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Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace patří 

vyhodnocení rizik ke klíčovým částem Závěrečné zprávy. Mají 

se zde uvést rizika, která jsou spojena s neřešením problému, a 

to ve všech věcných oblastech, i rizika právní. 

Předkladatel pouze tvrdí, že současný stav nepředstavuje žádné 

riziko pro životní prostředí, což může být pouze jedním z rizik, 

ale neguje tímto tvrzením do určité míry potřebu nové právní 

úpravy a zároveň toto tvrzení nemá logickou vazbu na problém, 

který se má úpravou řešit.  

  

ÚVČR - KML 3. Přezkum účinnosti regulace: 
Žádáme doplnit údaje, které zde nejsou uvedeny. 

Odůvodnění:  

Tato část Závěrečné zprávy by měla obsahovat alespoň stručný 

popis způsobu, jakým budou uvedené subjekty sbírat údaje 

potřebné pro monitorování realizace právní úpravy a jejích 

dopadů, jakož i ukazatele či kritéria, na základě kterých 

vyhodnotí míru účinnosti úpravy. 

  

Akceptováno 

ÚVČR - KML 4. Konzultace a zdroje dat: 
Žádáme rozšířit tuto část o popis průběhu konzultací 

s uvedenými subjekty a sdělení, zda byly konzultovány dotčené 

subjekty, a zda všechny oslovené subjekty byly s navrhovanou 

právní úpravou srozuměny. 

Odůvodnění: 

 Výstupy z procesu konzultací by měly být reflektovány 

Akceptováno částečně 
Materiál doplněn. 
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v návaznosti na dopady na dotčené subjekty. Předkladatel by 

měl uvést, jak s připomínkami vznesenými v rámci konzultací 

naložil. 
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