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V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady 

Nařízení Komise EU č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se 
nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze 
dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
Příloha č. 3, 
bod 6.1 
(bod 41) 

Bod č. 6.1 Klasifikace nebezpečného 
odpadu 

32014R1357 
 

PŘÍLOHA  
 

PŘÍLOHA III. VLASTNOSTI ODPADŮ, 
KTERÉ JE ČINÍ NEBEZPEČNÝMI  

Příloha č. 
29, bod 1 a 
5 (bod 50) 

Bod č. 1 zní: 
„Prostředky a místa pro soustřeďování 
nebezpečných odpadů (shromažďování, 
sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) 
obsahující odpady s nebezpečnými 
vlastnostmi uvedenými v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
o nebezpečných vlastnostech odpadů24) 
se označují písemně názvem odpadu, 
jeho katalogovým číslem a dále kódem a 
názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem 
„nebezpečný odpad“ a výstražným 
grafickým symbolem vycházejícím 
z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí21) a grafickým symbolem 
nebezpečné vlastnosti HP 9 podle 
Evropské dohody ADR2).“ 
Bod č. 5 „Použití grafických symbolů 
podle tabulky“  

32014R1357 
 

PŘÍLOHA  
 

PŘÍLOHA III. VLASTNOSTI ODPADŮ, 
KTERÉ JE ČINÍ NEBEZPEČNÝMI  

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
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směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

§ 5 odst. 7 
(bod 15) 
 

(7) Na shromažďování nebezpečných 
odpadů se vztahují obdobné technické 
požadavky jako na nakládání 
s chemickými látkami a chemickými 
směsmi srovnatelných nebezpečných 
vlastností podle zvláštních právních 
předpisů20). 
————————————————— 
20) Příloha č. I část 2 až 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006. 

32008R1272 PŘÍLOHA I 
část 2 až 5  

PŘÍLOHA I. KLASIFIKACE A 
OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK A SMĚSÍ 
ČÁST 2: FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 
ČÁST 3: NEBEZPEČNOST PRO 
ZDRAVÍ 
ČÁST 4: NEBEZPEČNOST PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ČÁST 5: DODATEČNÁ TŘÍDA 
NEBEZPEČNOSTI EU 
 
 

§ 7 odst. 5 
(bod 17) 

(5) Na skladování nebezpečných odpadů 
se vztahují obdobné technické požadavky 
jako na nakládání s chemickými látkami a 
chemickými směsmi srovnatelných 
nebezpečných vlastností podle zvláštních 
právních předpisů20). 

32008R1272 PŘÍLOHA I 
část 2 až 5  

PŘÍLOHA I. KLASIFIKACE A 
OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK A SMĚSÍ 
ČÁST 2: FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 
ČÁST 3: NEBEZPEČNOST PRO 
ZDRAVÍ 
ČÁST 4: NEBEZPEČNOST PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ČÁST 5: DODATEČNÁ TŘÍDA 
NEBEZPEČNOSTI EU 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

§ 1 odst. 1 
písm. r) 
(bod 8) 

(1) Žádost o udělení souhlasu k 
provozování zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
(dále jen "zařízení") obsahuje:  
r) opatření pro ukončení provozu zařízení 
k nakládání s odpady a způsob jeho 
zabezpečení, který zajistí, že zařízení 

32008L0098 Čl. 23 odst. 
1 písm. f 

1. Členské státy vyžadují, aby všechny 
zařízení nebo podniky, které plánují 
provádět zpracování odpadů, získaly 
povolení od příslušného orgánu. 
 
Tato povolení stanoví přinejmenším: 
f) nezbytná ustanovení o ukončení 
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nebude po ukončení provozu ohrožovat 
zdraví lidí a životní prostředí.  

provozu a následné péči. 

 
 
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 ES č. 98/2008 ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

32008R1272 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

32008L0098 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6JEGHNP)




