
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 31.7.2020, 
s termínem dodání stanovisek do 21.8.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce, pokud není v tabulce uvedeno jinak, 
platí, že připomínkové místo s vypořádáním souhlasí: 

 Resort Připomínky Vypořádání 
 

1.  
 
ÚZS ČR 
 

§ 1  
 

V úvodní větě toho ustanovení by mělo být slovo „současně“ nahrazeno 
slovem „zároveň“ a slovo „stanoví“ nahrazeno slovem „upravuje“  
 
Odůvodnění:  
 
Čl. 48 Legislativních pravidel vlády 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 

 
ÚZS ČR 
 

§ 1 písm. e) 
 
Pro písm. e)  - „metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“ 
– chybí zmocňovací ustanovení.  Do úvodní věty návrhu vyhlášky by mělo být 
zřejmě doplněno ustanovení § 76 odst. 2 návrhu zákona o odpadech 
(sněmovní tisk 676). 
 
Odůvodnění:  
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 76 odst. 2 bude 
do úvodního výčtu doplněno. 
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Návrh zákona o odpadech neobsahuje ustanovení, kterým by zmocnil 
Ministerstvo životního prostředí ČR ke stanovení metod a postupů hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů vyhláškou. Při absenci zmocňovacího 
ustanovení je vyhláška v příslušné části, tj. v části upravující metody a postupy 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nezákonná, resp. protiústavní.  

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
3. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 4 odst. 3 a odst. 4 
 
(3) Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající 
katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové 
číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů. 
 
(4) Odděleně sbíraný obalový odpad se zařazuje do podskupiny 15 01. 
 
Připomínka 
Rozpor s návrhem zákona o odpadech i se zavedenou praxí. 

Odůvodnění: 

Citovaná ustanovení předloženého návrhu vyhlášky je třeba vykládat tak, že 
pokud obec bude sbírat obalový odpad odděleně, musí jej vykazovat jako 
odpad podskupiny odpadů 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu), přestože se dle návrhu zákona o odpadech 
jedná o odpad komunální, tedy by měl být klasifikován a vykazován jako odpad 
skupiny 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU. Definice komunálního odpadu obsažená 
v projednávaném návrhu zákona o odpadech obaly výslovně zahrnuje, a tedy 

Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01.  
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je rozpor předloženého návrhu vyhlášky s návrhem zákona o odpadech zcela 
evidentní. 

Navrhovaná úprava by rovněž způsobila nejasnosti v otázce původcovství a 
vlastnictví obalového odpadu odděleně sbíraného obcí, neboť by se na takový 
odpad v důsledku kategorizace odpadu nikoliv jako komunálního odpadu 
neuplatnila zákonná úprava těchto otázek pro komunální odpad. 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
4. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 4 odst. 4   
 
Oproti dosavadní vyhlášce č. 93/2016 Sb. (§ 5 odst. 3) bylo nově upraveno 
znění ustanovení týkající se odděleně sbíraného obalového odpadu 
(podskupina 15 01). Nově návrh vyhlášky (§ 4 odst. 4) neobsahuje 
slova:„včetně jeho směsí, i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu“.  
Odůvodnění návrhu vyhlášky tuto změnu nezmiňuje, a tedy neuvádí konkrétní 
důvody.   Podskupina 15 01 v příloze č. 1 je ale i nadále nazvána „Obaly 
(včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)“.  

Považujeme proto za zcela nezbytné, aby byla otázka zařazování odděleně 
sbíraného odpadu v obcích v § 4 odst. 4 jasně formulována tak, aby byl výklad 
znění vyhlášky pro praxi zcela jednoznačný.  Právě problematika zařazování 
obalového odpadu v případě separovaného odpadu z obcí přináší v praxi 
skutečně značné výkladové problémy. Jedná se o to, zda separovaný odpad z 
obcí zařadit pod skupinu 20 (komunální odpad) či pod podskupinu 15 01. Je 
zřejmé, že např. v obci separovaný papír není čistě „obalový“ odpad. Přístupy 
k zařazování separovaného odpadu se v obcích liší. Následně pak vzniká 
problém, že většina odběratelů plastů nebo papíru odebírá odpady zařazené v 
podskupině 15 01, ale často nechtějí odebírat odpady zařazené do skupiny 20. 

Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01.  
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Odůvodnění:  
 
Mnoho veřejně prospěšných organizací poskytujících sociální, zdravotní, ale i 
další veřejně prospěšné služby, má povinnost hradit silniční daň.  Pro mnoho 
z nich by odpuštění daně bylo velkou pomocí v současném náročném období 
způsobeném pandemií koronaviru. 
 

Tato připomínka je zásadní 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
5. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 5 odst. 4  
 
Věta druhá „V ostatních případech je tento odpad součástí druhu odpadu 20 
03 01 Směsný komunální odpad.“ se jeví jako nadbytečná.  
 
Tento odstavec uvádí katalogové číslo 200 351 Odděleně soustředěný popel 
z domácností. Toto katalogové číslo však není v rozhodnutí Komise 
2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 
2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES.  
Jelikož Evropský Katalog odpadů neobsahuje toto katalogové číslo, 
požadujeme odstranění tohoto odstavce. 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Vysvětleno. 
Podrobnější rozlišení odpadů 
není v rozporu s citovaným 
evropským rozhodnutím. 

 
6. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 5 odst. 5 
 
Nově navrhované ustanovení týkající se zařazování do směsného 
komunálního odpadu považujeme za nejednoznačné a matoucí. Slova „a dále 
odpady, které by při zařazení do druhu odpadu ve skupině 20 podle svého 
původu a materiálu mohly ohrozit recyklaci odpadů tohoto druhu odpadu 
zejména tím, že jsou znečištěny jinými odpady" naznačují, že by původce mohl 
být povinen zařadit pod katalogové číslo 20 03 01 Směsný komunální odpad 

Akceptováno. 
Věta bude vypuštěna.  
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každý odpad, který by nebyl přímo recyklovatelný. Naprostá většina 
separovaných odpadů však podléhá dalším úpravám, než se z nich získají 
recyklovatelné složky.  
Požadujeme proto výše uvedená slova z ustanovení vypustit. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
7. 

 
ÚZS ČR 
 

¨§ 7 odst.(6) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů 
jako odpady nebezpečné označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní 
se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena 
v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů 
katalogové číslo označené symbolem "*", se označují jako "O/N". Odpady 
zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie 
ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se 
přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že 
takovýto druh odpadu v Katalogu není, pak se označují jako „N/O“. 
Připomínka: 
Nesoulad s projednávaným návrhem zákona o odpadech. 
 
Odůvodnění: 
Projednávaný návrh zákona o odpadech upravuje pouze dvě kategorie 
odpadů, a to ÚZS ČR 
odpad nebezpečný a odpad ostatní (viz ust. § 7 odst. 1 a 3 návrhu zákona). 
Podzákonným právním předpisem nelze definovat novou kategorii odpadu, 
neboť při postupu v souladu s navrhovanou vyhláškou by byl porušován 
navrhovaný zákon o odpadech. Komentované ustanovení považujeme za 
nezákonné. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Vysvětleno.  
Jde pouze o způsob označování 
ostatních nebo nebezpečných 
odpadů, nejedná se o další 
kategorie odpadu.  
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8. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 9 odst. 2 
 
„Pro osobu, která absolvovala školení podle odstavce 1, je dostačující, pokud 
se účastní v pravidelných nejvýše ročních intervalech školení pro hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů….“ Odůvodnění návrhu vyhlášky však 
uvádí „14měsíčních intervalech“ a nikoli ročních.  
Požadujeme sjednotit interval. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Akceptováno. 
Sjednoceno na 14měsíční 
interval. 
 

 
9. 

 
ÚZS ČR 
 

§ 11 odst. 5  
 
Podle tohoto ustanovení „Pověřená osoba uchovává přílohy dokumentační 
zpravy vztahující se k hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, jejichž 
hodnocení prováděla.“ V ustanovení však není uvedeno, jak dlouho má 
pověřená osoba přílohy uchovávat. Požadujeme doplnit časový údaj. 

Tato připomínka je zásadní 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Vysvětleno.  
Dokumentační zpráva včetně 
příloh je součásti osvědčení 
nebo sdělení. Přílohy proto 
musí být uchovávány po dobu 
jejich platnosti. 

 
10. 

 
ÚZS ČR 
 

Příloha č. 1  
Do Katalogu se doplňuje značné množství nových katalogových čísel, celkem 
cca přes 30, které evropské Rozhodnutí nezná (i kategorie nebezpečný 
odpad). Odůvodnění obsahuje převodovou tabulku ve vztahu k evropskému 
harmonizovanému seznamu. Nicméně v odůvodnění zmiňované důvody této 
zásadní změny považujeme za velmi vágně formulované. Např. důvod „ 
povinnost sledovat podrobněji některé odpady vyplývající z evropských 
předpisů“ je zcela nedostatečně odůvodněn.   
Požadujeme redukovat, či odůvodnit nezbytnost jednotlivých odchylek nad 
rámec evropského Rozhodnutí. 
 
ČSÚ dříve vždy kritizoval odchylky od evropského Rozhodnutí s odkazem na 
možné další chyby ve zpracování dat, či duplicity, apod. Jednotlivá doplněná 

Akceptováno.  
Odůvodnění bude doplněno. 
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katalogová čísla by měla být vždy dostatečně odůvodněna a z odvodnění by 
měla plynou zřejmá nezbytnost prosazení odchylky od evropského 
Rozhodnutí. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
11. 

 
ÚZS ČR 
 

K příloze č. 1 Skupiny katalogu odpadů 
 
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
 
*** 
 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
 
** 
 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU  
 
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 
01) 
 
Připomínka 
Rozpor s návrhem zákona o odpadech a se zavedenou praxí. 
 
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01.  
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Výčet/definice komunálního odpadu uvedené v seznamu skupin odpadů 
neodpovídají definici komunálního odpadu obsažené v projednávaném návrhu 
zákona o odpadech. Takový nesoulad považujeme za nevhodný pro budoucí 
uživatele norem, potažmo i pro kontrolní orgány, a navrhujeme tyto definice 
uvést do souladu, případně řádně odůvodnit jejich odlišnost. 
 
Oddělený sběr na úrovni obcí dlouhodobě probíhá tím způsobem, že jsou 
sbírány obalové i neobalové odpady do jedné separační nádoby (např. plast), 
pokud by však obec sbírala u některého materiálu (např. plast) obalový a 
neobalový odpad odděleně, musí obalový odpad vykazovat jako odpad 
podskupiny odpadů 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu), přestože se dle návrhu zákona o odpadech jedná o odpad 
komunální, tedy by měl být klasifikován a vykazován jako odpad skupiny 20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU. Definice komunálního odpadu obsažená 
v projednávaném návrhu zákona o odpadech obaly výslovně zahrnuje, a tedy 
je rozpor předloženého návrhu vyhlášky s návrhem zákona o odpadech zcela 
evidentní. 
 
Navrhovaná úprava by rovněž způsobila nejasnosti v otázce původcovství a 
vlastnictví obalového odpadu odděleně sbíraného obcí, neboť by se na takový 
odpad v důsledku kategorizace odpadu nikoliv jako komunálního neuplatnila 
zákonná úprava těchto otázek pro komunální odpad. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Totožnou připomínku uplatnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 
12. 

 
ÚZS ČR 
 

K příloze č. 1   
Chybí kód pro pryžové odpady ve skupině 07 02 XX (např. 07 02 51 Pryžové 
odpady). Nyní se vozí pryž nejčastěji pod 04 02 09 - Odpady z 

Akceptováno. 
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kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer), (což není 
úplně optimální) nebo 07 02 99 s upřesněním, kde někdy bývá problém právě 
s upřesňující definicí. Není možné přidat do skupiny 07 02 XX „pryžové 
odpady“?  
 
Plasty svůj kód mají, pryž ne. 
 

 
13. 

 
ÚZS ČR 
 

k Příloze č. 1 
Požadujeme změnu nebo odstranění následujících odpadů, tak jak je 
vyžadováno v rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES: 

 
Návrh Vyhlášky Katalog 

odpadů 
Rozhodnutí Komise 

2014/955/EU 
Nařízení EP a Rady (ES) 

2150/2002 
Katalog

ové 
číslo 

Název Katalog
ové 

číslo 

Název 

01 04 
10 

Nerudný prach 
neuvedený 
pod číslem 01 
04 07 

01 04 
10 

Rudný prach 
neuvedený 
pod položkou 
01 04 07 

06 04 
54* 

Kovová rtuť neexistuje (resp. je pod 
katalogovým číslem 16 03 
07* a dále má respondent 
možnost použít 060404) 

06 13 
03 

Saze 
průmyslově 
vyráběné 

06 13 
03 

Saze 
z ropných 
surovin 

Akceptováno částečně.  
Chyby budou opraveny. 
Doplněné druhy odpadu budou 
upraveny tak, aby vždy spadaly 
pod druh odpadů vymezený 
v rozhodnutí Komise 
2014/955/EU. 
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14 06 
51* 

Jiná chladící a 
hnací média Neexistuje 

16 01 
54* 

Vyřazené 
dopravní 
prostředky 
z různých 
druhů dopravy 
a stroje 

Neexistuje 

16 01 
56 

Vyřazené 
dopravní 
prostředky 
z různých 
druhů dopravy 
a stroje 
zbavené 
kapalin a 
jiných 
nebezpečných 
součástí 

Neexistuje 

16 02 
63* 

Tiskařské 
tonerové 
kazety mající 
nebezpečné 
vlastnosti 

neexistuje (resp. je po 
katalogovým číslem 08 03 

17*) 

16 02 
64 

Tiskařské 
tonerové 
kazety 
nezařazené 
pod 16 02 63 

neexistuje (resp. je po 
katalogovým číslem 08 03 

18) 

16 06 
55 

Baterie a 
akumulátory Neexistuje 
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obsahující 
lithium 

17 05 
54 

Sedimenty 
vytěžené 
z koryt vodních 
toků a vodních 
nádrží 

Neexistuje 

17 06 
52 

Izolační 
materiály na 
bázi 
Polystyrenu 
s obsahem 
POPs 
vyžadující 
specifický 
způsob 
nakládání 
s ohledem na 
nařízení o 
POPs 

Neexistuje 

17 06 
53* 

Izolační 
materiály na 
bázi 
polystyrenu 
obsahující 
nebezpečné 
látky 

Neexistuje 

17 06 
54 

Izolační 
materiály na 
bázi 
polystyrenu 

Neexistuje 
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18 01 
09* 

Jiná 
nepoužitelná 
léčiva 
neuvedená 
pod číslem 18 
01 08 

18 01 
09 
 

Léčiva 
neuvedená 
pod položkou 
18 01 08 
(pozn. jedná 
se o ostatní 
odpad, nikoliv 
nebezpečný) 

18 01 
51* 

Ostré 
předměty 
(kromě čísla 
18 01 03) na 
jejichž sběr a 
odstraňování 
jsou kladeny 
zvláštní 
požadavky 
s ohledem na 
prevenci 
infekce 

neexistuje 

18 02 
08* 

Jiná 
nepoužitelná 
léčiva 
neuvedená 
pod číslem 18 
02 07 

18 02 
08 
 

Léčiva 
neuvedená 
pod položkou 
18 02 07 
(pozn. jedná 
se o ostatní 
odpad, nikoliv 
nebezpečný) 

18 02 
51* 

Ostré předměty (kromě 
čísla 18 02 03) na jejichž 
sběr a odstraňování jsou 
kladeny zvláštní 

neexistuje 
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požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

19 10 
99 

Odpady jinak blíže 
neurčené neexistuje 

19 11 
03* 

Odpadní voda 
z regenerace olejů 

19 11 03* Vodné 
kapaln
é 
odpady 

19 12 
51 

Kompozitní a nápojové 
kartony 

neexistuje 
(resp. je pod 
katalogovým 

číslem 150105, 
navíc tento 

návrh kódu je 
v přímém 
rozporu 

s navrhovaným 
§ 4 odst. 4) 

19 12 
92 

Měď, bronz, mosaz 
neexistuje 

19 12 
93 

Hliník 
neexistuje 

19 12 
94 

Olovo 
neexistuje 

19 12 
95 

Zinek 
neexistuje 

19 12 
96 

Cín 
neexistuje 
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19 12 
99 

Odpady jinak blíže 
neurčené neexistuje 

20 01 
32* 

Jiná nepoužitelná léčiva 
neuvedená pod číslem 20 
01 31 

20 01 32 Léčiva 
neuved
ená po 
položko
u 20 01 

31 
(pozn. 
jedná 
se o 

ostatní 
odpad, 
nikoliv 
nebezp
ečný) 

20 01 
51 

Kompozitní a nápojové 
kartony 

neexistuje 
(resp. je pod 
katalogovým 
číslem 150105, 
navíc tento 
návrh kódu je 
v přímém 
rozporu 
s navrhovaným 
§ 4 odst. 4) 

20 01 
58 

Biologicky rozložitelný 
odpad z kuchyní a 
stravoven rostlinného 
původu 

neexistuje 
(resp. je pod 
katalogovým 

číslem 200108) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVGFXNI2)



Stránka 15 (celkem 65) 

20 01 
90 

Železo a ocel 
Neexistuje  

20 01 
91 

Neželezné kovy směs 
Neexistuje  

20 01 
92 

Měď, bronz, mosaz 
neexistuje 

20 01 
93 

Hliník 
neexistuje 

20 01 
94 

Olovo 
neexistuje 

20 01 
95 

Zinek 
neexistuje 

20 01 
96 

Cín 
neexistuje 

20 01 
97* 

Vyřazené motorové stroje, 
přístroje a zařízení neexistuje 

20 01 
98 

Vyřazené motorové stroje, 
přístroje a zařízení 
zbavené kapalin a jiných 
nebezpečných součástí 

neexistuje 

20 03 
51 

Odděleně soustřeďovaný 
popel z domácností neexistuje  

 
Výše uvedené odpady nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2014/955/EU, 
ani s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. 
listopadu 2002 o statistice odpadů. Postup zavádění zcela odlišných 
katalogových čísel, než jsou vyžadována EU, je v rozporu s Ujednání ČSÚ, 
MŽP a ÚV ČR, kdy bylo výslovně ujednáno „harmonizování katalogových 
čísel odpadů s nařízením č. 2150/2002 o statistice odpadů“. 
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14. 

 
ÚZS ČR 
 

k Příloze č. 1 Vysvětlivky  

U Vysvětlivek na konci seznamu odpadů nesouhlasíme s vysvětlivkami č. 3 a 
4 a požadujeme je odstranit.  Jedná se o kódy, ke kterým již ve stávajícím 
katalogu odpadů existují zrcadlové položky. Vysvětlivky jsou nadbytečné, 
respondent má možnost zařadit odpad podle nebezpečnosti. 
 

Akceptováno. 

 
15. 

 
HK ČR 
 

Návrh vyhlášky nově nastavuje kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu HP14 Ekotoxický. V současnosti je možné si zvolit testování ze 2 
způsobů uvedených v současném znění vyhlášky č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů: 

• dle Přílohy č. 1, Tabulky 1.1 pomocí 4 zkušebních organismu Ryba Poecilia 
reticulata, nebo Brachydanio rerio, Perloočka Daphnia magna Straus, Řasa 
Desmodesmus subspicatus a Semeno Sinapis alba (ryby, řasy, korýši a 
hořčice); 

• dle Přílohy č. 1, Tabulky 1.2 pomocí 4 zkušebních organismů: Bakterie 
Aliivibri fischeri, Perloočka Daphnia magna Straus, Řasa Desmodesmus 
subspicatus a Salát Lactuca sativa (bakterie, řasy, korýši a salát). 

Předložený návrh tuto praxi mění, nově nebude možné si vybrat ze 2 způsobů 
a bude nutné využít testovaní na 4 organismech Bakterie Aliivibri fischeri, 
Perloočka Daphnia magna Straus, Řasa Desmodesmus subspicatus a Salát 
Lactuca sativa (tedy dle stávající Přílohy č. 1 tabulky 1.2). Bude tedy povinnost 
využít testování pomocí bakterie a salátu. Dle dostupných dat z laboratoří 
zabývajících se hodnocením odpadů je ovšem obecně realita, že pro drtivou 
většinu (cca 98 %) vzorků pro vyloučení HP14 dnes původci odpadu a jejich 
konzultanti požadují test dle tab. 1.1 stávající vyhlášky č. 94/2016 Sb., nikoliv 
1.2 a to, kromě jiného, z důvodů složitosti a náročnosti testů dle tab. 1.2 
současné vyhlášky.  

Návrh tedy zásadním způsobem mění současnou praxi testování odpadů a 
neobsahuje dostatečné empiricky doložené údaje o dopadech této změny. 
Není dostupný dostatečný soubor dat s vyhodnocením pomocí těchto „nových“ 

Akceptováno jinak.  
Již při přípravě vyhlášky č. 
94/2016 Sb. bylo dohodnuto, že 
doba, po kterou bude platit tato 
vyhláška do přijetí nového 
zákona, bude přechodným 
obdobím, po které bude možné 
používat obě metody, a že první 
způsob testování nebude 
v rámci vyhlášek k novému 
zákonu o odpadech umožněn. 
Nevyužívání druhého způsobu 
testování je dáno zejména tím, 
že při stávajících limitech 
vychází odpady častěji jako 
ekotoxické než v případě 
prvního způsobu. V aktuálním 
návrhu byly proto limitní 
hodnoty odpovídajícím 
způsobem navýšeny.  
S ohledem na platné 
mezinárodní smlouvy na 
ochranu zvířat je již současná 
vyhláška v rozporu s ústavním 
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organismů. Bez tohoto podrobného vyhodnocení nelze ovšem tuto změnu 
akceptovat a ani odhadovat dopady do praxe nakládání s odpady. 

ZÁSADNÍ 

pořádkem a měla by být 
zrušena.  
Nicméně s ohledem na krátký 
čas na přípravu po přijetí 
vyhlášky bude doplněno 
přechodné ustanovení v délce 1 
roku.  
Uvedené přechodné období 
bylo po navazujících jednáních 
prodlouženo na 3 roky, 

 
16. 

 
HK ČR 
 

Navrhovaný závazný způsob hodnocení (bakterie, řasy, korýši, salát) má 
zejména následující negativní dopady na laboratorní praxi: 

• Vyjmutí semene salátu včetně kořínku je zejména u těžších (např. jílovitých) 
půd problematické. Metoda je ve srovnání s dnes v naprosté většině 
používanou metodou pro hořčici také časově delší (hořčice 72 hod, salát 
120 hod), významně složitější na manuální zpracování, což rezultuje také v 
obecně vyšší cenu tohoto testu. Významným problémem je také možné 
přetrhnutí kořínku při vyjímání semene, pokud toto nastane je velice složité 
kořínek ve vzorku nalézt a následně korektně vyhodnotit vzorek. 

• Podle dosavadních zkušeností může luminescenci bakterií negativně 
ovlivnit barva a zákal výluhu vzorku. Na trhu jsou již přístroje, které dokáží 
tyto vlivy odstranit, což znamená investovat do těchto instrumentů, jejichž 
cena nebude nevýznamná (dle dostupných dat cca 350 000 Kč/přístroj) a 
laboratoře tyto zvýšené investice budou nuceny promítnout do cen.  

• Dalším složitým bodem je ještě samotná příprava vzorků. Pro vyloučení 
HP14 dle uvedené legislativy není třeba velké množství vzorku, nicméně lze 
s velkou pravděpodobností předpokládat, že podobně budou změněny i 
testy ekotoxicity dle současné vyhlášky č. 294/2005 Sb., novela č. 387/2016 
Sb., příloha č. 10, tab. 10.4, kde je potřebné množství vzorku o dost vyšší. 
U vzorků s nízkou sušinou dochází, vzhledem k tomu, že vzorek se musí 
sušit na vzduchu do 40 °C, k významnému prodloužení doby přípravy a tím 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15. 
Připomínky 15 až 20 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 15. 
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i celé zkoušky (mimo fakt, že budou laboratoře zřejmě muset investovat do 
navýšení kapacit sušáren).  

• Příprava vzorků stavebních materiálů zatížených betonem bude také 
významně časově, kapacitně náročná a bude znamenat delší dobu pro 
provedení zkoušek. I po naředění s referenčním materiálem mají tyto vzorky 
vysokou hodnotu pH. Norma u těchto matric dovoluje hodnotu pH upravit, 
což u pevných vzorků představuje relativně zdlouhavý postup.  

• Samozřejmě i samotná doba zkoušky 120 hodin oproti stávajícímu 
nejdelšímu testu (test na rybách, 96 hodin) je dalším faktorem prodlužujícím 
dodání výsledků testů, z praxe víme, že je tlak na co nejrychlejší výsledky, 
aby bylo možno s odpadem naložit. 

Změnu způsobu vyhodnocení nelze akceptovat bez reflektování těchto 
problémů v rámci materiálu. 

ZÁSADNÍ 

 
17. 

 
HK ČR 
 

Lze předpokládat, že stejná změna, jako je navrhována pro novou vyhlášku 
nahrazující současnou vyhlášku č. 94/2016 Sb., bude navržena i pro novou 
vyhlášku nahrazující současnou vyhlášku č. 294/2005 Sb. Přitom i tam lze 
dnes volit mezi tab. 10.2 (ryby, řasy, korýši a hořčice) a 10.4. (bakterie, řasy, 
korýši a salát), reálně se dle tabulky 10.4. dle zkušeností jedné z předních 
českých laboratoří testuje 0,3 % vzorků čili pouhé nižší desítky ročně, zatímco 
testů dle tab. 10.2. jsou vyšší tisíce. Testování pro uložení na povrch terénu je 
také mnohem častější než testování pro vyloučení HP14, může jít o 
dvacetinásobně vyšší počet vzorků. Navržená změna oproti dosavadní praxi 
není podložena dostatečným souborem dat. Nelze tedy ani odhadovat dopady 
do praxe nakládání s odpady. 

ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15. 
Připomínky 15 až 20 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 15. 

 
18. 

 
HK ČR 
 

Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada odpadů dnes 
klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát vydáním navrhované 
vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do nakládání s odpady. Návrhy nových 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15. 
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limitů pro testování (bakterie, řasy, korýši a salát) by měly být podrobeny 
dostatečnému a věrohodnému praktickému ověření, aby vydané limity nebyly 
nerelevantní. S těmito postupy a takto dosaženými výsledky není v praxi v 
České republice žádná významná zkušenost, žádáme doložit výsledky 
srovnávacího testování na reprezentativním počtu různých vzorků. 
Upozorňujeme, že v případě velmi odchylných výsledků (i přes zmírnění 
limitních hodnot) při aplikaci nových postupů (salát a bakterie) od těch 
stávajících (ryba a hořčice), může dojít k situaci, kdy dosud odpad s 
vyloučenými nebezpečnými vlastnosti bude nově považován za nebezpečný 
odpad. Takové změny mohou mít citelný dopad do stávajícího způsobu 
hospodaření a mohou vyvolat na straně podnikatelů významné náklady, tyto je 
nezbytné v materiálu (části RIA) vyčíslit. 

ZÁSADNÍ 

Připomínky 15 až 20 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 15. 

 
19. 

 
HK ČR 
 

Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné metody (ryby, 
řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, korýši a salát) 
v období 4 let. Bez dostatečného souboru dat o dopadech nového způsobu 
vyhodnocení nelze návrh akceptovat. 

ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15. 
Připomínky 15 až 20 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 15. 

 
20. 

 
HK ČR 
 

Připomínka k § 6 odst. 4 a nový § 12 

Požadujeme upravit text ustanovení následovně: 

„Zkoušky prováděné na obratlovcích jsou zakázány po ukončení 
přechodného období dle § 12. Pro posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 
Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.“ 

a dále doplnit nový § 12 v následujícím znění 

„Přechodné ustanovení 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15. 
Připomínky 15 až 20 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 15. 
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Po dobu 4 let od nabytí účinnosti této vyhlášky bude umožněno provádět 
testy pro posouzení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 
96/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.“. 

Stávající § 12 se přečísluje na § 13.  

Odůvodnění: 

Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné metody (ryby, 
řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, korýši a salát) 
v období 4 let. Bez dostatečného souboru dat o dopadech nového způsobu 
vyhodnocení nelze návrh akceptovat.    

ZÁSADNÍ 

 
21. 

 
HK ČR 
 

Připomínka k Příloze č. 1 

Katalog odpadů zahrnuje 875 druhů odpadu, což je o 33 více, než stávající 
katalog odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Z 33 nových druhů odpadu je 25 
kategorie ostatní (O) a 8 kategorie nebezpečné (N). Po nabytí účinnosti 
vyhlášky nebude možné tyto nově zařazované odpady předat oprávněné 
osobě. 

Požadujeme proto do vyhlášky zavést na přechodná období opatření 
následujícího typu: 

• osoba oprávněná k převzetí odpadu 16 03 07 Kovová rtuť je oprávněna 
k příjmu odpadu 06 04 54 Kovová rtuť; 

• osoba oprávněná k převzetí odpadu 18 01 03 je oprávněna k příjmu 
odpadů 18 01 51 a 18 02 51; 

• osoba oprávněná k převzetí odpadu 17 05 04 je oprávněna k příjmu 
odpadu 17 05 54; 

• atd., 

Akceptováno. 
Způsob označení nových druhů 
odpadu bude upraven a bude 
doplněno přechodné 
ustanovení. 
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a to za předpokladu splnění akceptačních kritérií daného zařízení dle platného 
provozního řádu. 

Odůvodnění: 

Dle návrhu zákona o odpadech § 12 odst. 1, písm. e) je mj. každý povinen 
odpad, který sám nezpracuje, předat přímo nebo prostřednictvím dopravce 
odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií 
odpadu. 

Od 1. 1. 2021 tak nebude k dispozici žádné zařízení, které by bylo oprávněné 
nové druhy odpadů přijímat. Důsledkem může být, že většina provozovatelů 
stávajících zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadu 
bude bezprostředně po nabytí účinnosti zákona a vyhlášky žádat o povolení 
provozu zařízení podle § 21 nového zákona bez ohledu na přechodná období 
1 až 3 roků, kdy platí souhlasy vydané podle zákona č. 185/2001 Sb.  

Tato skutečnost může představovat značnou administrativní zátěž jak pro 
provozovatele více zařízení, tak i pro krajské úřady. Zároveň nebudou mít 
původci v počátečních měsících roku 2021 možnost předat odpady zařazené 
pod nové druhy osobě oprávněné k jejich převzetí. 

ZÁSADNÍ 

 
22. 

 
HK ČR 
 

Připomínka k Příloze č. 2, bodu 2. HP 14 Ekotoxický 

Požadujeme upravit text následovně: 

„Pokud se nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotocixký Ekotoxický posuzuje 
provedením zkoušky, má odpad nebezpečnou vlastnost HP 14 Ekotoxický, 
pokud při provádění zkoušky podle tabulky č. 2 nebo při provádění zkoušky 
podle přílohy č. 3 dojde k překročení limitních hodnot uvedených v tabulce č. 1 
alespoň pro jeden zkušební organismus. Provádění zkoušky podle tabulky 
č. 2 je možné pouze po dobu 4 let od účinnosti této vyhlášky.“. 

Dále požadujeme doplnit novou tabulku č. 2 (tabulka 1.1 dle přílohy 1 současné 
vyhlášky č. 94/2016 Sb.) včetně vysvětlivek, a to v tomto znění: 

Akceptováno. 
Překlep opraven. 
 
Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 15, odkazuje se na 
odůvodnění připomínky č. 15. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVGFXNI2)



Stránka 22 (celkem 65) 

„Tabulka 2: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity  

 
Vysvětlivky:  

 LC 50 – koncentrace /letální/, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb 
ve zvoleném časovém úseku 

 EC 50 – koncentrace /efektivní/, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 
% testovacích organismů (Daphnia magna).  

 IC 50 – koncentrace /inhibiční/, která způsobí 50procentní inhibici růstu 
nebo růstové rychlosti řasové kultury nebo 50procentní inhibici růstu 
kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém 
úseku.“ 

Odůvodnění: 

Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada odpadů dnes 
klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát vydáním navrhované 
vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do nakládání s odpady. Návrhy nových 
limitů pro testování (bakterie, řasy, korýši a salát) by měly být podrobeny 
dostatečnému a věrohodnému praktickému ověření, aby vydané limity nebyly 
nerelevantní. Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení 
závazné změny ve způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za 
nezbytné minimálně umožnit přechodné období pro souběžné testování dle 
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současné metody (ryby, řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, 
řasy, korýši a salát) v období alespoň 4 let. Bez dostatečného souboru dat o 
dopadech nového způsobu vyhodnocení nelze návrh akceptovat.    

ZÁSADNÍ 

 
23. 

 
Kraj Olomoucký K § 3 a Příloze č. 1: 

Návrh vyhlášky doplňuje text stávající úpravy nově o několik 
katalogových čísel odpadů. Doporučujeme ve výčtu doplnit také 
katalogová čísla, pod která by bylo možné zařazovat odpady 
z biodegradace. Doporučujeme zahrnout do podskupiny 19 12 navíc ještě 
odpady „19 12 13* Odpady z biodegradace obsahující nebezpečné látky“ 
a „19 12 14 Odpady z biodegradace neuvedené pod číslem 19 12 13“. 

Tato připomínka vychází z praxe, kdy bylo zjištěno, že při zařazování odpadu 
z biodegradace provozovatelé příslušných zařízení nejsou schopni odpad 
v rámci stávajícího katalogu odpadů jednoznačně zařadit, když takový odpad 
v závislosti na nebezpečných vlastnostech považují za „19 05 99 Odpady jinak 
blíže neurčené“ (totéž jako "O/N"), jelikož biodegradaci lze chápat jako aerobní 
proces. V případě biodegradace zeminy přichází v úvahu ještě zařazení jako 
„19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky“ 
nebo „19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 
01“, popřípadě s ohledem na překopávání i zařazení pod čísla „19 12 11* Jiné 
odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího 
nebezpečné látky“ nebo „19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 
z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11“. 

Vysvětleno. 
Přestože na stávajícím zařazení 
lze shledat určité nedostatky, 
vystupující odpad není nezbytné 
oddělovat od odpadů, kam je 
zařazován - nedochází 
k žádnému odlišnému způsobu 
nakládání. Při případné 
novelizaci vyhlášky bude dále 
zváženo.  

 
24. 

Ministerstvo financí 
 

Obecně 
Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku „zákon“ a v textu vyhlášky pak 
používat slovní název tj. „zákon o odpadech“. 

Neakceptováno.  
V návaznosti na dlouhodobou 
praxi bude ponecháno v této 
formě. 

25. Ministerstvo financí 
 

§ 2 
V písmenu c) navrhujeme vypustit slova „jakýkoliv z těchto kovů“. 

Vysvětleno. 
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V písmenu d) navrhujeme vložit čárku před slova „a tím“. 

Definice je převzata v rámci 
transpozice. 
Akceptováno. 

26. Ministerstvo financí 
 

§ 4 
V odstavci 6 větě druhé doporučujeme vypustit slovo „se“ za číslem „99“. 

Akceptováno. 

27. Ministerstvo financí 
 

§ 11  
V odstavci 5 větě druhé doporučujeme slovo „Integrovného“ nahradit slovem 
„Integrovaného“. 

Akceptováno. 

28. Český statistický úřad 
 
 

K Shrnutí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

Český statistický úřad navrhuje vyhodnotit dopady nové právní úpravy na 
výkon státní statistické služby dle Obecných zásad  
pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a následně zvážit úpravu části 
posuzující tento agregovaný dopad. 

 
Odůvodnění: 
K návrhům zákonů před jejich předložením vládě je zpracováváno „Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA“, jehož šablona je obsahem přílohy 3 Obecných zásad. 
V Závěrečné zprávě RIA předloženého návrhu nejsou dostatečně 
vyhodnoceny dopady navrhované právní úpravy  
na výkon státní statistické služby, a to zejména z hlediska použití Katalogu 
odpadů pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské  
a národní statistiky. 

Vysvětleno. 
Na základě akceptace 
následující připomínky budou 
nové odpady automaticky 
podřazeny pod stávající druhy 
odpadů. Dopady tak budou 
minimální. Po konzultaci nového 
přístupu se všemi 
připomínkovými místy bude ve 
spolupráci s připomínkovými 
místy případně doplněna RIA, a 
to s ohledem na dopady, které 
budou předpokládány.  

29.  
Český statistický úřad 
 

K § 5 odst. 4 a k Převodové tabulce odůvodnění 
 

Český statistický úřad navrhuje zvážit možnost změny způsobu zařazení 
nových druhů odpadů do Katalogu odpadů.  

 
Při rozčlenění skupiny odpadů by vzniklé položky byly stále podřazeny pod 
původní skupinu Katalogu odpadů s uvedením osmimístného číselného 
katalogového čísla, jež by zahrnovalo dosavadní šestimístné číslo dle katalogu 
odpadů EU doplněné  

Akceptováno. 
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o dvojmístný kód pro roztřídění odpadu na národní úrovni. 
 

V této souvislosti ČSÚ upozorňuje na katalogové číslo 200351 „Odděleně 
soustřeďovaný popel z domácnosti“, k jehož vytvoření má výhrady.  
§ 5 odst. 4 a 5 návrhu vyhlášky určuje rozdílné zatřídění odpadu „odděleně 
sbíraný popel z domácnosti“ v Katalogu odpadů.   V případě zavedení 
odděleného soustřeďování tohoto odpadu obcí je odpad zařazen do druhu 
odpadu 200351 „Odděleně soustřeďovaný popel z domácnosti“. V ostatních 
případech  
je součástí druhu odpadu 20 03 01 „Směsný komunální odpad“.   
 
 Odůvodnění: 
ČSÚ považuje za nezbytné, aby při doplňování všech dodatečných kódů nad 
rámec Katalogu odpadů EU byla v národním Katalogu odpadů respektována 
hierarchická struktura klasifikací,  
tzn., aby detailnější katalogové číslo bylo ve struktuře vždy podřazeno pod 
katalogové číslo vyšší úrovně.  Tento přístup, který odpovídá základním 
principům při sestavování klasifikací, je logicky správnější a významně 
předchází nepochopení na straně respondentů i uživatelů dat, včetně 
duplicitního vykazování.  
Nejvhodnějším řešení pro zachování zmíněného principu je rozšířené členění 
na národní úrovni na 7. a 8. místě katalogového čísla.  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že nová právní úprava národního Katalogu odpadů 
má významný dopad na výkon jeho působnosti, je ČSÚ připraven 
spolupracovat na tvorbě národní úrovně klasifikace.  

30. Český statistický úřad 
 

K § 6 odst. 4 a k § 7 odst. 5 návrhu zákona  
Český statistický úřad doporučuje vypustit ve znění ustanoveních text horního 
indexu „Chyba! Záložka není definována jinak“. 

Vysvětleno. 
Chyba v kompatibilitě textových 
editorů - v rozeslaném materiálu 
se nevyskytuje.  

31. Český statistický úřad 
 

K § 7 odst. 6 návrhu zákona 
Český statistický úřad doporučuje nově posoudit předložený  návrh z hlediska 

Akceptováno částečně. 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 2150/2002, ze dne 2002, o statistice odpadů, v platném znění. 

 
Odůvodnění: 
ČSÚ opakovaně poukazuje na skutečnost, že používání kategorií O/N a N/O 
komplikuje vypracování statistických výsledků předávaných Eurostatu dle 
nařízení č. 2150/2002. 
ČSÚ upozorňuje také na čl. 7 a čl. 38a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2008/98/ES, ze dne 19. listopadu 2008,  
o odpadech a zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 
1357/2014, směrnice Komise (EU) č. 2015/1127, nařízení Rady (EU) 
2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851, které 
definují podmínky změny Seznamu odpadů aktem Komise, a malou četnost 
využití těchto ustanovení ze strany ČR. 

Částečná akceptace spočívá v 
doplnění poddruhu odpadu pod 
odpovídající kódy 
nebezpečného odpadu. Tím by 
mělo dojít k eliminaci většiny 
případů, kdy dochází k 
využívání označení O/N v 
současné době.  
Zároveň je nezbytné zachovat v 
případech, kdy pro odpad s 
nebezpečnými vlastnostmi 
existuje pouze možnost 
zařazení pod druh odpadu, 
který běžně nebezpečný není, 
možnost označení O/N. Je to 
důležité zejména z hlediska 
ochrany životního prostředí a 
lidské zdraví. Takové značení 
odpadu umožní MŽP 
identifikovat takové případy a 
oznámit je Evropské komisi, jak 
vyžaduje rámcová směrnice o 
odpadech. 
 
Notifikace vyhlášky zaručí, že 
Evropská komise zkontroluje 
soulad vyhlášky s evropskými 
předpisy, a to včetně možnosti 
označování odpadů jako O/N. 

32. Český statistický úřad 
 

K Příloze č. 1 
 

Český statistický úřad doporučuje: 

Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
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a) uvést nově zapracovaná katalogová čísla 191251 a 200151 
(Kompozitní a nápojové kartony) do souladu s § 4 odst. 4 návrhu 
vyhlášky, ze kterého vyplývá, že odděleně sbíraný obalový odpad 
se zařazuje do podskupiny 15 01; 

 
 

 
b) revizi posouzení katalogových čísel 180109, 180208, 200132 

z hlediska jejich nebezpečných vlastností a jeho souladu 
s rozhodnutím Komise, ze dne 18. prosince 2014, kterým  
se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES; 

 
 
 
 
 
 
c) pro úroveň detailu, kterou v návrhu reprezentují katalogová čísla 

200197 a 200198, vložit na konec textu slova „používané 
v domácnosti“ 

 
 
d) přehodnotit způsob kódování dodatečné úrovně detailu  

nad rámec Katalogu odpadů EU ve smyslu obecné připomínky  
a připomínky č. 2. 

v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01. 
 
Vysvětleno. 
Zařazení těchto odpadů jako 
nebezpečných je v ČR 
zavedeno dlouhodobě a je 
vyžadováno Ministerstvem 
zdravotnictví. Tato vyhláška 
bude notifikována. Akceptování 
připomínky by způsobilo rozpor 
s Ministerstvem zdravotnictví, 
proto ji s ohledem na 
Legislativní pravidla vlády není 
možné akceptovat.  
 
Akceptováno. 
Budou doplněna slova: „určené 
k použití v domácnosti“. 
Současně dochází ke změně 
katalogových čísel. 
 
Akceptováno. 

33. Ministerstvo 
zemědělství 
 

Navrhujeme do přílohy č. 1 ve skupině katalogu odpadů č. 17 - Stavební 
a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
v označení č. 17 05 54 – Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků  
a vodních nádrží doplnit slova „a staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků“. 

Vysvětleno.  
Tyto sedimenty nelze přiřadit 
k sedimentům z vodních toků a 
vodních nádrží, protože 
sedimenty z vodních toků a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVGFXNI2)



Stránka 28 (celkem 65) 

nádrží mají podle zákona 
specifický režim nakládání.  

34. Ministerstvo 
zemědělství 
 

Navrhujeme do přílohy č. 1 ve skupině katalogu odpadů č. 18 02 - Odpady 
z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat, vložit nové 
katalogové číslo obsahující „části těl, orgánů, tkání nebo tělesných tekutin 
zvířat včetně celých těl laboratorních zvířat použitých v pokusu (kromě čísla 
18 02 02)“ (obdobně tak, jak je tomu u skupiny katalogu odpadů 18 01, resp. 
katalogové číslo 18 01 02). 

Ve výzkumu se používají laboratorní zvířata a živočišné tkáně, která jsou sice 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. 
října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného 
původu), materiálem kategorie 1, ale vztahuje se na ně i zákon o odpadech. 
Samotný výzkum často provádějí přímo fakultní nemocnice, univerzity nebo 
akademie věd, které tyto vedlejší produkty živočišného původu likvidují jako 
odpad přímo v nemocničních spalovnách spolu s tkáněmi a orgány lidí, takže 
by pro tyto „odpady“ měl existovat kód stejně, jako existuje pro lidské 
„ostatky“.  

Soukromí veterinární lékaři mají pro likvidaci těchto vedlejších produktů 
živočišného původu (z operací, amputací apod.) smlouvy s nemocničními 
spalovnami. 

Vysvětleno. 
Evropský katalog neumožňuje 
tyto odpady zařazovat jako 
nikoliv nebezpečné a nový 
přístup by byl velkým odklonem 
od evropské úpravy.  

35. Ministerstvo 
zemědělství 
 

V § 2 písm. e) doporučujeme jedno slovo „odpady“, ze dvou uvedených, zrušit. 
Obdobně doporučujeme upravit i rozdílovou tabulku. 

Neakceptováno. 
V tomto případě je první slovo 
součástí definovaného pojmu. 

36. Ministerstvo 
zemědělství 
 

V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) je uvedeno, že 
„podstatou věcné změny vyhlášky oproti stávajícímu právnímu stavu je při 
stanovování nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický u odpadů vyloučit při 
ekotoxikologickém testování zkoušení na obratlovcích“. Celá RIA je i na tuto 
problematiku zaměřena.  

 

Akceptováno. 
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V Předkládací zprávě, ani v bodě A obecné části odůvodnění se však o této 
změně vůbec nehovoří. Doporučujeme tento cíl navrhované vyhlášky (viz bod 
1.5 RIA) do těchto částí materiálu doplnit. 

37. Ministerstvo 
zemědělství 
 

Doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění v části „K § 3 a příloze č. 1“ u 
katalogového čísla 18 02 51* slova „zvláštní požadavky s ohledem 
na prevenci infekce“ zrušit, neboť jsou zde uvedeny duplicitně. 

Akceptováno. 
S ohledem na další připomínky 
bude text upraven výrazněji. 

38. Ministerstvo 
zemědělství 
 

Dáváme ke zvážení, zda stávající katalogová čísla 02 01 02 Odpad 
živočišných tkání a 02 02 02 Odpad živočišných tkání nejsou v rozporu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 
21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech 
živočišného původu), neboť se nejedná o odpady jako takové. Zejména u 
kódu 02 02 02, který se týká výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin 
živočišného původu.   

Vysvětleno. 
I v případě těchto VŽP se 
v souladu s pouze částečným 
vyloučením VŽP z působnosti 
zákona o odpadech může 
jednat o odpady. Navíc v tomto 
případě se jedná o transpozici 
evropského rozhodnutí a 
vypuštění některých druhů 
odpadu by způsobovalo 
nesprávnou transpozici.  

39. Ministerstvo vnitra 
 

K příloze č. 4: 
 Upozorňujeme, že v podbodu 3.1.4.4 přílohy č. 4 je nesprávně 
používán pojem „archivace“, resp. „archivní“. Daný pojem je možno užívat 
pouze pro činnosti, vymezené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Požadujeme tedy, aby slovní spojení „archivní údaje“ bylo nahrazeno např. 
formulací „ukládané údaje“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno.  

40. Ministerstvo vnitra 
 

K § 2 písm. c): 
 Doporučujeme písmeno c) přeformulovat, neboť není zcela zřejmé, co 
je myšleno slovním spojením „jakýkoli z těchto kovů“ (chybí vyjmenovaní či 
odkaz, o které kovy jde), na které navazuje dvojtečka a slova „jakákoli 
sloučenina“. Zvláště s dovětkem „včetně těchto látek v kovové podobě“ není 
ustanovení příliš srozumitelné. 

Vysvětleno. 
Jedná se o definici převzatou 
v rámci transpozice. 

41. Ministerstvo vnitra K § 4 a § 5: Vysvětleno.  
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  Není nám zcela zřejmé, proč z předmětných ustanovení, která jsou 
obdobou ustanovení § 4 až 6 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 
vypadl subjekt, který odpad do Katalogu odpadů pod odpovídající čísla 
zařazuje (dle stávající vyhlášky jde o původce odpadu nebo oprávněnou 
osobu). Doporučujeme jej v ustanovení opětovně výslovně zmínit. Ostatně i 
odůvodnění uvádí, že za zařazení odpadu do kategorie je odpovědný původce. 

Podle zákona musí skutečně 
zařazení provést původce. 
Nicméně zde se jedná o obecný 
princip. Tímto způsobem zařadí 
nezařazený odpad například i 
kontrolní orgán, aby mohl mimo 
jiné posoudit závažnost 
nelegálního nakládání s daným 
odpadem.  

42. Ministerstvo vnitra 
 

K § 9 odst. 2: 
1. Dle odůvodnění je ve vyhlášce zanesena rovněž stávající praxe rozlišující 

základní školení a průběžné doškolování. Upozorňujeme, že odstavec 1 
daného ustanovení však nenormuje, že se jedná o „základní“ školení, tudíž 
není na místě toto pojmosloví užívat v navazujícím odstavci 2. Navrhujeme 
úpravu lépe provázat. 

2. Dále doporučujeme vyjasnit rozpor mezi normativním textem a 
odůvodněním. Dle návrhu má „doškolování“ probíhat v pravidelných 
nejvýše ročních intervalech. Odůvodnění však uvádí interval 14 měsíců.  

Akceptováno.  

43. Ministerstvo vnitra 
 

K § 11 odst. 5: 
 Doporučujeme označení integrovaného systému dle zákona č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvést do souladu s jeho 
označením ve vládním návrhu zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 676). 
Slova „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností“ tedy 
navrhujeme nahradit slovy „integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí“. 

Akceptováno. 

44. Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Doporučujeme horní uvozovky před slovem „zákon“ nahradit dolními 
uvozovkami. 

Akceptováno. 
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K § 1: 
 Dle čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel vlády navrhujeme slovo 
„současně“ nahradit slovem „zároveň“. 
  
K § 2 písm. d): 
 Navrhujeme za slova „složek odpadu“ vložit čárku. 
 
K § 6 odst. 1: 
 Uvozovky za slovem „symbolem“ by měly být uvedeny ve formě dolních 
uvozovek. 
 
K § 6 odst. 4 a § 7 odst. 5: 
 Doporučujeme revidovat použité formátování daných odstavců ve 
vztahu k poznámkám pod čarou. 
 
K § 6 odst. 5: 
 Pro lepší srozumitelnost ustanovení dáváme na zvážení záměnu slova 
„hodnocena“ např. za slovo „zjištěna“, nebo alespoň „zhodnocena“. 
 
 § 7 odst. 1: 
  Podle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se čárka před slovem 
„nebo“ u výčtu možností, který není vyjádřen v pododstavcích nebo bodech, 
nepíše. Doporučujeme ji tedy vypustit. 
 
K § 7 odst. 3 – k poznámce pod čarou č. 6: 
 Na konec poznámky pod čarou č. 6 je nutné doplnit tečku. 
 
K § 7 odst. 6: 
 Navrhujeme revidovat používání horních a dolních uvozovek v rámci 
celého odstavce 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Chyba v kompatibilitě textových 
editorů - v rozeslaném materiálu 
se nevyskytuje. 
 
Akceptováno. 
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K § 11 odst. 1 písm. e): 
 Za slova „nebo zařízení“ doporučujeme vložit čárku.  
 
K příloze č. 1 – k označení: 
 V označení přílohy č. 1 navrhujeme za text. „č.“ vložit tečku a mezeru, 
tedy provést úpravu po vzoru označení přílohy č. 2. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k příloze č. 3. 
 
K příloze č. 1: 
 Ve skupině odpadů 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK 
NEURČENÉ jsou zařazeny brzdové destičky obsahující „asbest“. 
Doporučujeme provést kontrolu gramatické správnosti (i stávající vyhláška 
obsahuje stejnou formulaci), neboť na jiných místech přílohy je používán výraz 
„azbest“. 
 
K příloze č. 2: 
1. Domníváme se, že v bodě 1.2 je nezbytné čárku za slovy „produkující 

odpad“ vypustit, dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
2. V bodě 2. HP 14 Ekotoxický doporučujeme opravit překlep ve slově 

„Ekotocixký“. 
3. V bodě 3. HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním 

některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době 
vzniku neměl jsou za tabulkou č. 2 uvedeny „Vysvětlivky k tabulce č. 2:“. 
Zakotvena je však pouze jedna vysvětlivka, tudíž by měl nadpis znít 
„Vysvětlivka k tabulce č. 2:“. Na jejím konci je pak třeba doplnit tečku. 

 
K příloze č. 2 – k poznámce pod čarou č. 8: 
1. Upozorňujeme, že dle čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se 

v poznámce pod čarou jednotlivé právní předpisy oddělují tečkou a každý 
z těchto předpisů se uvádí na samostatném řádku. 

2. Text „č.382/2001 Sb.“ navrhujeme nahradit textem „č. 382/2001 Sb.“ (tedy 
vložit chybějící mezeru). 
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45. ÚVČR - VÚV  
  

Předložení návrhu vyhlášky do MPŘ se zdůvodňuje tím, že má platit jako 
prováděcí předpis nového zákona o odpadech, který se v současné době 
projednává v Parlamentu ČR. Nabytí účinnosti je však stanoveno na 1. 1. 
2021. Žádáme doplnit vysvětlení, zda v případě, že nový zákon o odpadech 
k tomuto datu nebude platný a účinný, bude vyhláška vydána ke stávajícímu 
zákonu nebo zda bude posunuto datum nabytí účinnosti vyhlášky. Současné 
vysvětlení v doprovodném textu není jednoznačné. 

Akceptováno. 
Bude doplněno do zvláštní části 
důvodové zprávy.  

46. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K § 1 písm. e) 
Pro uvedené ustanovení postrádáme zmocnění v návrhu zákona (ST 676) 
Požadujeme vysvětlení. 

 

Akceptováno. 
Zmocnění je v § 76 odst. 2 
zákona. Ustanovení bude 
doplněno do úvodního výčtu.   

47. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K § 5 odst. 5 
Nově navrhované ustanovení týkající se zařazování do směsného 
komunálního odpadu považujeme za nejednoznačné a matoucí. Slova „a 
dále odpady, které by při zařazení do druhu odpadu ve skupině 20 podle 
svého původu a materiálu mohly ohrozit recyklaci odpadů tohoto druhu 
odpadu zejména tím, že jsou znečištěny jinými odpady" naznačují, že by 
původce měl být povinen zařadit pod katalogové číslo 20 03 01 Směsný 
komunální odpad každý odpad, který by nebyl přímo recyklovatelný. Naprostá 
většina separovaných odpadů však podléhá dalším úpravám, než se z nich 
získají recyklovatelné složky. 
Požadujeme proto výše uvedená slova z ustanovení vypustit. 

Akceptováno jinak.  
Text byl v návaznosti i na jinou 
připomínku (č. 78) 
přeformulován. 
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48. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K § 11 odst. 5 
Ustanovení dává povinnost pověřené osobě uchovávat přílohy dokumentační 
zprávy. 
Požadujeme doplnit časový údaj o potřebné době uchovávání přílohy. 

Vysvětleno.  
Protože se jedná o součást 
osvědčení, musí být 
uchovávány po dobu jeho 
platnosti.  

49. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K příloze č. 1 
V navrhovaném seznamu odpadů se předkládá seznam 33 nových 
katalogových čísel odpadu. Dle § 13 odst. 1 písm. e) návrhu zákona o 
odpadech (ST 676) je mimo jiné každý povinen odpad, který sám nezpracuje 
předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 
Od účinnosti této vyhlášky tak nastane situace, kdy žádné zařízení pro 
nakládání s odpady nebude disponovat povolením pro tyto nově předávané 
odpady. Důsledkem bude, že většina provozovatelů stávajících zařízení ke 
sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadu bude bezprostředně po 
nabytí účinnosti zákona a vyhlášky žádat o rozšíření povoleného seznamu 
druhů a kategorií odpadu, resp. o povolení provozu zařízení podle § 21 
nového zákona bez ohledu na přechodná období 1 až 3 let, kdy platí 
souhlasy vydané podle zákona č 185/2001 Sb. Tato skutečnost může 
představovat značnou administrativní zátěž pro provozovatele zařízení, tak i 
pro krajské úřady. Zároveň nebudou mít původci odpadů možnost předat 
odpady zařazené pod nové druhy osobě oprávněné k jejich převzetí. 
Odůvodnění považujeme za nedostatečné a v této fázi je pro MPO návrh 
neakceptovatelný. 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura a nová 
čísla budou podřazena pod 
stávající. Současně bude 
doplněno přechodné ustanovení 
v délce 3 let. A s ohledem na 
požadavek připomínkového 
místa bude doplněna RIA. 

50. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K příloze č. 1 
V navrhovaném seznamu odpadů se předkládá nový seznam 33 nových 
katalogových čísel odpadu nad rámec evropského předpisu - rozhodnutí 
Komise ze č. 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES 
o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES, (dále jen „evropský katalog odpadů“). Předkladatel v materiálu 
vůbec nevysvětluje možnou situaci, kdy v důsledku neexistence nově 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura a nová 
čísla budou podřazena pod 
stávající. Současně bude 
doplněno přechodné 
ustanovení. 
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předkládaných odpadů nebude možné, aby kdokoliv, kdo s těmito odpady 
bude nakládat, je mohl předat k přeshraniční přepravě odpadů. 
Odůvodnění považujeme za nedostatečné a v této fázi je pro MPO návrh 
neakceptovatelný. 

51. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K příloze č. 1 
Některé nově navržené odpady jsou označeny podtržením, tedy mají 
představovat transpoziční položku. Avšak vzhledem k tomu, že nově 
navrhované odpady nevychází z evropského katalogu odpadů, požadujeme 
upravit označení v souladu s platnými pravidly. 

Akceptováno. 
Podtržení bude odstraněno.  

52. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K příloze č. 1 
Nově se navrhuje doplnění seznamu o 33 nových katalogových čísel. 
Požadujeme detailnější zdůvodnění potřeby rozšířeného seznamu, vysvětlení 
je uvedeno velmi vágně, nehledě na množství problémů, které jsou uvedeny 
v připomínkách viz výše, a které předkladatel pravděpodobně nepředpokládá, 
neboť nejsou v Odůvodnění nijak komentovány. 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura a nová 
čísla budou podřazena pod 
stávající. Současně bude 
doplněno přechodné 
ustanovení. 

53. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K Odůvodnění 
Požadujeme uvést informaci o notifikaci navržené vyhlášky, jakožto 
technického předpisu, neboť vycházíme z předpokladu, že notifikace vyhlášky 
je nezbytná. 

Akceptováno. 
Bude doplněno přímo do textu 
vyhlášky. 

54. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

K Odůvodnění 
V Odůvodnění k ustanovení § 9 je uveden nesoulad v intervalu školení 
uvedeném v § 9 odst. 2 návrhu: „Pro osobu, která absolvovala školení podle 
odstavce 1, je dostačující, pokud se účastní v pravidelných nejvýše ročních 
intervalech školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ….“ 
Odůvodnění návrhu vyhlášky však uvádí „…nejvýše 14 měsíčních 
intervalech“ a nikoli ročních. 
Požadujeme uvést do souladu. 

Akceptováno. 
Bude upraveno na 14 měsíců. 

55. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K § 1 Akceptováno. 
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 Doporučujeme úvodní ustanovení návrhu vyhlášky upravit v souladu s čl. 48 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, tzn. slovo „současně“ nahradit slovem 
„zároveň“ a slovo „stanoví“ nahradit slovem „upravuje“. 

 
K § 1, písm. c): 
Doporučujeme z hlediska sjednocení používání termínů v návrhu slovo 
„odpadů“ nahradit slovem „odpadu“. 

 
K § 6 odst. 4 a § 7 odst. 5 
Odstranit slova "Chyba! Záložka není definována." 
K § 11 odst. 5 
Ve slově „Integrovného“ je uveden překlep, správně má být uvedeno 
„Integrovaného“ 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jde o nekompatibilitu textových 
editorů. 
 
Akceptováno. 

56. Český báňský úřad 
  

K materiálu obecně: 
ČBÚ doporučuje doplnit odůvodnění přílohy č. 1 v tom smyslu, aby nevznikaly 
výkladové potíže ke kategorizaci odpadů klasifikovaných pro výbušné 
vlastnosti – skupina 16 04 v kontextu negativního výčtu působnosti v § 2 
odst. 1 písm. c) návrhu zákona o odpadech. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona, k jehož provedení je vyhláška připravována (sněmovní tisk 
č. 676), ve svém § 2 odst. 1 písm. c) vylučuje z působnosti výbušniny, střelivo 
a munici.  
Případný odpad, který vzejde z výbušnin, a bude svými vlastnostmi odpovídat 
třídě 1 ve smyslu Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (anebo jako směs bude ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 1272/2008 klasifikována pro výbušné vlastnosti a spadat 
do podtříd 1.1-1.6, případně pod nestabilní výbušniny), bude nadále naplňovat 
definici výbušnin podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. a nebude 
moci spadat do režimu budoucího zákona o odpadech podle jeho § 2 odst. 1 
písm. c).  

Akceptováno. 
V odůvodnění k § 3 a příloze č. 
1 bude první věta nahrazena 
textem: „Stávající seznam 
odpadů nebyl ani na evropské 
úrovni již dlouhou dobu výrazně 
aktualizován. U některých 
položek není zohledněn text 
odpadové směrnice a potažmo 
zákona. Příkladem mohou být 
odpady ze skupiny 16 04. 
Názvy některých druhů odpadů 
v této skupině umožňují, aby byl 
pod katalogové číslo podřazen i 
odpad, který je stále výbušninou 
nebo střelivem. Výbušniny a 
střelivo jsou ale vyloučeny z 
působnosti směrnice o 
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Při existenci kategorizace odpadů pak v kontextu zmíněného negativního výčtu 
v návrhu zákona mohou vznikat výkladové potíže, zda vůbec lze takovýto 
odpad podřadit pod katalog odpadů podle budoucí vyhlášky o kategorizaci 
odpadů.  
Obdobné výkladové potíže mohou nastat v případě, kdy se objeví munice nebo 
střelivo určené k likvidaci, tedy bude se formálně jednat o „odpadní munici“ 
nebo „odpadní střelivo“, ale nadále půjde ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. o 
munici nebo střelivo, které nebude moci spadat do režimu budoucího zákona 
o odpadech podle jeho § 2 odst. 1 písm. c). 
Tato připomínka je zásadní. 

odpadech i zákona. S těmito 
odpady se tak nakládá v režimu 
zákona o odpadech až od 
okamžiku, kdy přestanou být 
výbušninou nebo střelivem. 
Tomu odpovídá rovněž 
okamžik, od kterého mají být 
tyto odpady zařazeny ke druhu 
odpadu podle katalogu 
odpadů.“ 

57. Ministerstvo 
zdravotnictví  
 

Příloha č. 2 tabulka č. 1 - je chybně uveden název bakterie, místo „Bakterie 
Aliivibri fischeri“ je nutné uvést správný název „Bakterie Aliivibrio fischeri“. 

Akceptováno. 

58. Ministerstvo 
zdravotnictví  
 

Příloha č. 3 - je třeba upravit výčet technických předpisů pod nadpisem 
„Zkušební metody pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14“, a to 
následovně: 
„Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-1 ze dne 1. května 2009 
Jakost Vod. Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio 
fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 1: Část 1: Metoda s 
čerstvě připravenými bakteriemi. 

Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-2 ze dne 1. května 2009 Jakost 
vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio 
fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 2: Metoda se sušenými 
bakteriemi. 
Bakterie Aliivibrio fischeri  - ČSN EN ISO 11348-2:2009/A1 (757734), Jakost 
vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri 
(Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými 
bakteriemi, Dodatek z 1.6.2019.“. 

Akceptováno. 

59. Ministerstvo 
zdravotnictví  
 

Doporučujeme s ohledem na zmocnění uvedené v § 29 odst. 6 písm. a) a c) 
návrhu zákona o odpadech zahrnout do této vyhlášky též podrobnosti 
provádění vzorkování a zkoušek, jejichž provedení návrh předpokládá. 

Akceptováno. 
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60. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 
 
 

 

K materiálu obecně 
Nově navrhovaná vyhláška nastavuje kritéria pro hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu HP14 Ekotoxický. V současnosti je možné si zvolit 
testování z 2 způsobů uvedených v současném znění vyhlášky č. 94/2016 
Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů:  

a) dle přílohy č.1, Tabulky 1.1 pomocí 4 zkušebních organismů Ryba 
Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio, Perloočka Daphnia magna 
Straus, Řasa Desmodesmus subspicatus a Semeno Sinapis alba (ryby, 
řasy, korýši a hořčice).  

b) dle Přílohy č. 1, Tabulky 1.2 pomocí 4 zkušebních organismů: Bakterie 
Aliivibri fischeri, Perloočka Daphnia magna Straus, Řasy 
Desmodesmus subspicatus a Salát Lactuca sativa (bakterie, řasy, 
korýši a salát). 

Návrh tuto praxi mění, nově nebude možné si vybrat z 2 způsobů a bude 
nutné využít testování na 4 organismech Bakterie Aliivibri fischeri, 
Perloočka Daphnia magna Straus, Řasa Desmodesmus subspicatus a 
Salát Lactuca sativa (tedy dle stávající Přílohy č. 1 tabulky 1.2). Bude tedy 
povinnost využít testování pomocí bakterie a salátu. Dle dostupných dat 
z laboratoří zabývající se hodnocením odpadů je ovšem obecně realita, že 
pro drtivou většinu (cca 98%) vzorků pro vyloučení HP14 dnes původci 
odpadu a jejich konzultanti požadují test dle tab. 1.1 stávající vyhl. č. 
94/2016 Sb., nikoliv 1.2 a to, kromě jiného, z důvodů složitosti a náročnosti 
testů dle tab. 1.2 současné vyhlášky.  
Návrh tedy zásadním způsobem mění současnou praxi testování odpadů 
a neobsahuje dostatečné empiricky doložené údaje o dopadech této 
změny. Není dostupný dostatečný soubor dat s vyhodnocením pomocí 
těchto „nových“ organismů. Bez tohoto podrobného vyhodnocení nelze 
ovšem tuto změnu akceptovat a ani odhadovat dopady do praxe nakládání 
s odpady. 
Citace z RIA k návrhu: „Návrh vyhlášky byl vypracován odborem odpadů 
MŽP. Předkládaný návrh vychází z výzkumu CeHO z let 2005 – 2011, kde 

Akceptováno jinak.  
Již při přípravě vyhlášky č. 
94/2016 Sb. bylo dohodnuto, že 
doba, po kterou bude platit tato 
vyhláška do přijetí nového 
zákona, bude přechodným 
obdobím, po které bude možné 
používat obě metody, a že první 
způsob testování nebude 
v rámci vyhlášek k novému 
zákonu o odpadech umožněn. 
Nevyužívání druhého způsobu 
testování je dáno zejména tím, 
že při stávajících limitech 
vychází odpady častěji jako 
ekotoxické než v případě 
prvního způsobu. V aktuálním 
návrhu byly proto limitní 
hodnoty odpovídajícím 
způsobem navýšeny.  
S ohledem na platné 
mezinárodní smlouvy na 
ochranu zvířat je již současná 
vyhláška v rozporu s ústavním 
pořádkem a měla by být 
zrušena. 
Nicméně s ohledem na krátký 
čas na přípravu po přijetí 
vyhlášky bude doplněno 
přechodné ustanovení v délce 1 
roku. 
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je zdůvodněna potřeba doplnění akvatických testů testy terestrickými a 
vypuštění organismu zástupujícího obratlovce (ryby) a organismu 
zastupujícího kulturní rostliny hořčice bílé (Sinapis alba).  
Dále vychází ze studie zpracované pro Ministerstvo životního prostředí 
VEVERKOVÁ, Milena, VOSÁHLOVÁ, Simona, VEVERKA, Zdeněk: 
Zpracování technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcích 
vyhlášek k novému zákonu o odpadech. Praha. 2019. Tato studie je 
přílohou.“ 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Uvedené přechodné období 
bylo po navazujících jednáních 
prodlouženo na 3 roky 

61. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

K materiálu obecně 
Navrhovaný závazný způsob hodnocení (bakterie, řasy, korýši, salát) má 
zejména následující negativní dopady na laboratorní praxi: 

a) Vyjmutí semene salátu včetně kořínku je zejména u těžších (např. 
jílovitých) půd problematické. Metoda je ve srovnání s dnes v naprosté 
většině používanou metodou pro hořčici také časově delší (hořčice 72 
hod, salát 120 hod) a významně složitější na manuální zpracování, což 
rezultuje také v obecně vyšší cenu tohoto testu. Významným 
problémem je také možné přetrhnutí kořínku při vyjímání semene, 
pokud toto nastane je velice složité kořínek ve vzorku nalézt a následně 
korektně vyhodnotit vzorek. 

b) Podle dosavadních zkušeností může luminescenci bakterií negativně 
ovlivnit barva a zákal výluhu vzorku. Na trhu jsou již přístroje, které 
dokáží tyto vlivy odstranit, což znamená investovat do těchto 
instrumentů, jejichž cena nebude nevýznamná (dle dostupných dat cca 
350 000 Kč/přístroj) a laboratoře tyto zvýšené investice budou nuceny 
promítnout do cen.  

c) Dalším problematickým bodem je ještě samotná příprava vzorků. Pro 
vyloučení HP14 dle uvedené legislativy není třeba velké množství 
vzorku, nicméně lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že 
podobně budou změněny i testy ekotoxicity dle současné vyhl. č. 
294/2005 Sb., novela č. 387/2016 Sb., příloha č. 10, tab. 10.4, kde je 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 60. 
Připomínky 60 až 64 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 60. 
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potřebné množství vzorku o dost vyšší. U vzorků s nízkou sušinou 
dochází, vzhledem k tomu, že vzorek se musí sušit na vzduchu do 40 
°C, k významnému prodloužení doby přípravy a tím i celé zkoušky 
(mimo fakt, že budou laboratoře zřejmě muset investovat do navýšení 
kapacit sušáren).  

d) Příprava vzorků stavebních materiálů zatížených betonem bude také 
významně časově, kapacitně náročná a bude znamenat delší dobu pro 
provedení zkoušek. I po naředění s referenčním materiálem mají tyto 
vzorky vysokou hodnotu pH. Norma u těchto matric dovoluje hodnotu 
pH upravit, což u pevných vzorků představuje relativně zdlouhavý 
postup.  

e) Samozřejmě i samotná doba zkoušky 120 hodin oproti stávajícímu 
nejdelšímu testu (test na rybách, 96 hodin) je dalším faktorem 
prodlužujícím dodání výsledků testů, z praxe víme, že je tlak na co 
nejrychlejší výsledky, aby bylo možno s odpadem naložit. 
 

Změnu způsobu vyhodnocení nelze akceptovat bez reflektování těchto 
problémů v rámci materiálu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

62. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

K materiálu obecně 
Lze předpokládat, že stejná změna, jako je navrhována pro novou vyhlášku 
nahrazující současnou vyhlášku č. 94/2016 Sb., bude navržena i pro novou 
vyhlášku nahrazující současnou vyhlášku č. 294/2005 Sb. Přitom i tam lze 
dnes volit mezi tab. 10.2 (ryby, řasy, korýši a hořčice) a 10.4. (bakterie, řasy, 
korýši a salát), reálně se dle tabulky 10.4. dle zkušeností jedné z předních 
českých laboratoří testuje 0,3% vzorků, čili pouhé nižší desítky ročně, zatímco 
testů dle tab. 10.2. jsou vyšší tisíce. Testování pro uložení na povrch terénu je 
také mnohem častější než testování pro vyloučení HP14, může jít o 
dvacetinásobně vyšší počet vzorků. Navržená změna oproti dosavadní praxi 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 60. 
Připomínky 60 až 64 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 60. 
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není podložena dostatečným souborem dat. Nelze tedy ani odhadovat dopady 
do praxe nakládání s odpady. 
Tato připomínka je zásadní. 

63. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

K materiálu obecně 
Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada odpadů dnes 
klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát vydáním navrhované 
vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do nakládání s odpady. Návrhy nových 
limitů pro testování (bakterie, řasy, korýši a salát) by měly být podrobeny 
dostatečnému a věrohodnému praktickému ověření, aby vydané limity nebyly 
nerelevantní. S těmito postupy a takto dosaženými výsledky není v praxi v 
České republice žádná významná zkušenost, žádáme doložit výsledky 
srovnávacího testování na reprezentativním počtu různých vzorků. 
Upozorňujeme, že v případě velmi odchylných výsledků (i přes zmírnění 
limitních hodnot) při aplikaci nových postupů (salát a bakterie) od těch 
stávajících (ryba a hořčice), může dojít k situaci, kdy dosud odpad s 
vyloučenými nebezpečnými vlastnostmi bude nově považován za nebezpečný 
odpad. Takové změny mohou mít citelný dopad do stávajícího způsobu 
hospodaření a mohou vyvolat na straně podnikatelů významné náklady, tyto je 
nezbytné v materiálu (části RIA) vyčíslit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 60. 
Připomínky 60 až 64 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 60. 

64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

K materiálu obecně 
Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné metody (ryby, 
řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, korýši a salát) v 
období 4 let, ve kterém by za průkazný k vyloučení ekotoxicity byl považován 
výsledek jedné z obou metod, u kterého by nedošlo k překročení pro danou 
metodu žádného ze sledovaných parametrů. To by otevřelo prostor pro 
využívání nově navržené metody a k ověření porovnatelnosti výsledků obou 
metod. Pokud by byly prokazatelně dosahovány odlišné výsledky, považujeme 
za nezbytné otevřít diskuzi s MŽP a případně vyhlášku ještě před uplynutím 
čtyřletého období za účelem přehodnocení nové metody upravit. Bez 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 60. 
Připomínky 60 až 64 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 60. 
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dostatečného souboru dat o dopadech nového způsobu vyhodnocení nelze 
návrh v současnosti akceptovat. Nicméně chápeme, že testování na 
obratlovcích není z dlouhodobého hlediska udržitelné, navržený alternativní 
způsob však může díky absenci zkušeností představovat fatální následky pro 
producenty odpadu, s čímž nemůžeme souhlasit. 
Tato připomínka je zásadní. 

65. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

K materiálu obecně 
Dovolujeme si také upozornit na navrženou změnu legislativy ve smyslu 
závazných testovacích metod – zkušební organismus Salát Lactuca sativa, 
která je nad rámec požadavků legislativy EU. MŽP navrhuje ukotvit v testovací 
baterii kontaktní terestrický test přestože Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 
8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ 
zohledňuje stanovení HP14 pouze pomocí ”vodních” kategorií (H400, H410-
H413 atd.). Návrh tak jde nad rámec požadavků legislativy EU. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Nařízení Rady (EU) 2017/997 
nijak neupravuje přiřazování 
této nebezpečné vlastnosti 
prostřednictvím zkoušek, to 
nechává plně v působnosti 
jednotlivých států.  

66. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

1. K příloze č. 1 
Katalog odpadů zahrnuje 875 druhů odpadu, což je o 33 více než stávající 
Katalog odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Z 33 nových druhů odpadu je 25 
kategorie O a 8 kategorie N. Po nabytí účinnosti vyhlášky nebude možné tyto 
nově zařazované odpady předat oprávněné osobě.  
 
Odůvodnění:  
Dle návrhu zákona o odpadech, § 12, odst. 1, písm. e) je, mimo jiné, každý 
povinen odpad, který sám nezpracuje předat přímo nebo prostřednictvím 
dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem 
a kategorií odpadu. 
Od 1.1.2021 tak nebude k dispozici žádné zařízení, které by bylo oprávněné 
nové druhy odpadů přijímat. Důsledkem může být, že většina provozovatelů 
stávajících zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadu 
bude bezprostředně po nabytí účinnosti zákona a vyhlášky žádat o povolení 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura, na 
základě které budou nové druhy 
odpadu podřazeny pod 
stávající. Současně bude 
doplněno přechodné ustanovení 
na dobu 3 let.  
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provozu zařízení podle § 21 nového zákona bez ohledu na přechodná období 
1 až 3 roku, kdy platí souhlasy vydané podle zákona č 185/2001.  
Tato skutečnost může představovat značnou administrativní zátěž jak pro 
provozovatele více zařízení, tak i pro krajské úřady. Zároveň nebudou mít 
původci v počátečních měsících roku 2021 možnost předat odpady zařazené 
pod nové druhy osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Navrhujeme do vyhlášky zavést po přechodné období opatření typu:   

- osoba oprávněná k převzetí odpadu 16 03 07 Kovová rtuť je oprávněna 
k příjmu odpadu  
06 04 54 Kovová rtuť 

- osoba oprávněná k převzetí odpadu 18 01 03 je oprávněna k příjmu 
odpadů 18 01 51 a   
18 02 51 

- osoba oprávněná k převzetí odpadu 17 05 04 je oprávněna k příjmu 
odpadu 17 05 54 

- atd. 
za předpokladu splnění akceptačních kritérií daného zařízení dle platného 
provozního řádu. 

Tato připomínka je zásadní.  
67. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
 

K příloze č. 2 bodu 2. HP 14 Ekotoxický – požadujeme upravit text 
„Pokud se nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotocixký Ekotoxický posuzuje 
provedením zkoušky, má odpad nebezpečnou vlastnost HP 14 Ekotoxický, 
pokud při provádění zkoušky podle přílohy č. 3 dojde k překročení limitních 
hodnot uvedených v tabulce č. 1 nebo při provádění zkoušky podle tabulky 
č. 2 dojde k překročení hodnot v ní uvedených alespoň pro jeden zkušební 
organismus.“ 
a doplnit novou tabulku č. 2 (tabulka 1.1 dle přílohy 1 současné vyhlášky 
č. 94/2016 Sb.) vč. vysvětlivek. 
„Tabulka 2: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity  
 

Akceptováno. 
Překlep opraven. 
 
Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 60, odkazuje se na 
odůvodnění připomínky č. 60. 
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Vysvětlivky:  
 LC 50 – koncentrace /letální/, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve 
zvoleném časovém úseku 
EC 50 – koncentrace /efektivní/, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % 
testovacích organismů (Daphnia magna).  
 IC 50 – koncentrace /inhibiční/, která způsobí 50 procentní inhibici růstu nebo 
růstové rychlosti řasové kultury nebo 50 procentní inhibici růstu kořene Sinapis 
alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém úseku.“ 
Stávající Tabulka č. 2 se včetně vysvětlivek k ní označí jako Tabulka č. 3. 
Odůvodnění:  
Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada odpadů dnes 
klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát vydáním navrhované 
vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do nakládání s odpady. Návrhy nových 
limitů pro testování (bakterie, řasy, korýši a salát) by měly být podrobeny 
dostatečnému a věrohodnému praktickému ověření, aby vydané limity nebyly 
nerelevantní. Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení 
závazné změny ve způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za 
nezbytné minimálně umožnit přechodné období pro souběžné testování dle 
současné metody (ryby, řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, 
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řasy, korýši a salát) v období alespoň 4 let. Bez dostatečného souboru dat o 
dopadech nového způsobu vyhodnocení nelze návrh akceptovat.    

68. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

Zrušovací ustanovení - chybí 
V návrhu chybí zrušovací ustanovení, tj. min. zrušení předpisu „Vyhláška č. 
93 ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů“. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Zrušovací ustanovení je 
v návrhu zákona o odpadech.  

69.  
 
 
 
Kraj Moravskoslezský 
 

 
 
 
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 5 odst. 2  
Navrhujeme doplnit podtržený text: 
 
Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijaté 
vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel 
vozidel s ukončenou životností může vozidlo s ukončenou životností zařazené 
pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí nebezpečných částí a odčerpání 
provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06. Obdobně postupuje 
zpracovatel odpadu katalogového čísla 16 01 54* Vyřazené dopravní 
prostředky z různých druhů dopravy a stroje, který po odnětí nebezpečných 
částí a odčerpání provozních náplní může odpad zařadit pod katalogové číslo 
16 01 56  Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje 
zbavené kapalin a jiných nebezpečných částí.   
 
Odůvodnění:  
Jedná se o dopravní prostředky stejně jako jsou vozidla s ukončenou 
životností, proto by mělo být postupováno obdobným způsobem u zpracovatele 
při zařazování pod katalogová čísla, neboť vydávat osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností na každý takto zpracovaný dopravní prostředek  by 
bylo časově a finančně pro provozovatele velmi náročné a tudíž by takové 

Akceptováno. 
Ustanovení je v tomto smyslu 
přeformulováno. 
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vyřazené dopravní prostředky do zařízení raději nepřijímal, čímž by mohlo 
docházet k situacím, že tyto vyřazené dopravní prostředky budou 
nekontrolovaně rozebírány a po částech předávány do sběren. 
 

70. Kraj Moravskoslezský 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 7 odst. 3  
Toto ustanovení zní: 
„Odpad obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany 
(PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor- 2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, 
hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-
benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, 
hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v 
příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních 
organických znečišťujících látkách[1]), se zařazuje jako nebezpečný.“  
 
Navrhujeme tento odstavec vypustit nebo doplnit všechny látky uvedené 
v příloze č. IV přímo použitelného Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách, kterých je v této příloze celkem 26. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč návrh vyhlášky obsahuje pouze 15 vybraných látek přílohy 
příslušného nařízení EP a Rady, když všechny látky uvedené v této příloze 
jsou nebezpečné a mohou tedy způsobit nebezpečnost odpadu při obsahu 
těchto látek překračujících koncentrační limity uvedené v této příloze.      

Vysvětleno. 
Jedná se o transpozici 
evropského katalogu.  

7.1 Kraj Moravskoslezský 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 11 odst. 5 
Požadujeme, aby se do Integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností vkládala kompletní dokumentace, tj včetně příloh. Dle přílohy č. 4 
této vyhlášky se jedná o: 

Neakceptováno. 
Přesahuje možnosti systému. 
Inspekce nemá ani takové 
kapacity, aby pokryla celý 
uvedený požadavek. Pokud 
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- kopie plánu odběru vzorků, 
- protokol o odběru vzorku ke zkouškám rozhodujícím pro hodnocení, včetně 

protokolů o výsledcích zkoušek, 
- všechny další dokumenty související s provedeným hodnocením 

nebezpečných vlastností odpadu. 
Rovněž požadujeme, aby se do systému vkládaly výsledky kontrolních 
zkoušek, pokud jsou v dokumentační zprávě stanoveny (v příloze č. 4 se jedná 
o body 5.1 až 5.3). 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na zkušenosti z kontrolní činnosti shledáváme nezbytným, aby 
v systému byly protokoly o zkouškách, ze kterých zpráva vycházela. Rovněž 
je nezbytné v případě stanovení trvalé kontroly nebezpečných vlastností 
odpadu po dobu platnosti osvědčení a rozsahu ukazatelů pro ověření 
nebezpečných vlastností odpadu, aby byly dostupné v tomto systému i 
výsledky těchto kontrol. Pouze v tomto případě může tento systém plnit svou 
funkci v plném rozsahu. 

bude existovat výrazné 
podezření, může provést 
kontrolu a vyžádat si potřebné 
dokumenty.  

72. Svaz měst a obcí České 
republiky 
 

Po schválení balíčku odpadových zákonů budou obce přepracovávat obecně 
závazné vyhlášky, upravujících tuto oblast. Součástí obecně závazné vyhlášky 
obce je vždy popis složek komunálního odpadu a z toho pak vyplývá zpravidla 
další informativní materiál pro občany, aby věděli kam a jaký odpad ukládat. 
 
Dnes jsou již běžně domácnosti vybaveny tiskárnami a je zřejmé, že v Katalogu 
odpadů by měly být specifikovány i odpady jako tonery či catridge z domácích 
tiskáren.  

 
Tonery a kazety jsou v navrhovaném znění katalogu zařazeny pod čísly: 
 
08 03 17*        Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 
08 03 18          Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
16 02 63*        Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti 
16 02 64         Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 63 

Akceptováno. 
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Nicméně právě z důvodu jejich vzrůstajícího výskytu právě v komunálním 
odpadu máme za vhodné je specifikovat i vybraně ve skupině 20 pod 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), 
VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU.  
 
Tím by se dle našeho názoru  předešlo rozporům ve specifikaci těchto odpadů, 
jelikož některé obce již v minulosti zaznamenaly nesoulad mezi jejich záměrem 
specifikace tohoto druhu odpadů do obecně závazné vyhlášky a názorem 
orgánu dozoru MV, kdy byly „tonery a cartridge“ ze seznamu komunálního 
odpadu vyloučeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

73. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka – obecná – soulad s EU 
Předložený návrh vyhlášky o  Katalogu odpadů představuje materiál, jež jde 
nad rámec evropské legislativy a není s ní plně v souladu, což může 
představovat jisté aplikační problémy ve vztahu k EU i případnou práci s daty, 
výstupy a vykazováním.  

Doporučujeme proto sladění národního katalogu s Katalogem odpadů 
EU tak, aby byly v oba materiály v souladu a nedocházelo v budoucnu 
k problematické interpretaci výstupů národních v komparaci 
s nastaveným EU rámcem.   

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura, na 
základě které budou nové druhy 
odpadu podřazeny pod 
stávající. Bude doplněno 
přechodné období po dobu 3 
let.   

74. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka – skupiny katalogu odpadů 
Definice komunálního odpadu v materiálu neodpovídá definici obsažené v této 
chvíli stále projednávaném návrhu zákona o odpadech. V praxi jsou obcemi 
sbírány obalové i neobalové odpady do jedné separační nádoby. Pokud by 
obec sbírala u některého materiálu obalový a neobalový odpad odděleně, musí 
obalový odpad vykazovat jako odpad podskupiny odpadů 15 01 (obaly), 

 Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
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přestože se dle projednávaného návrhu zákona o odpadech jedná o komunální 
odpad. Navrhovaná úprava by rovněž způsobila nejasnosti v otázce 
původcovství a vlastnictví obalového odpadu odděleně sbíraného obcí, neboť 
by se na takový odpad neuplatnila zákonná úprava pro komunální odpad. 
Navrhujeme sjednotit definici komunálního odpadu se zněním obsaženém  
v projednávaném návrhu zákona o odpadech (Sněmovní tisk 676).  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01.  

75. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka – obecná – účinnost vs. nová katalogová čísla 
Je na zvážení, zda předpokládaná účinnost vyhlášky, jež také stanovuje nová 
katalogová  čísla by neměla být rozdělena tak, kdy by účinnost používání 
nových katalogových čísel byla zpožděna, aby se mohl segment na 
novelizaci připravit – edukací pracovníků, stejně jako úpravou 
administrativních postupů, úpravou IT systémů apod.  

 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  
Bude upravena struktura 
nových katalogových čísel a 
rovněž přechodné ustanovení 
v délce 3 let.  

76. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka –- § 5 odst. 4 – odděleně soustřeďovaný popel 
V rámci nového katalogového čísla 200351 „Odděleně soustřeďovaný popel  
z domácnosti“ dochází v katalogu k různému zařazení odděleně sbíraného 
popelu z domácnosti (200351 a 200301 – směsný komunální odpad). Toto je 
třeba, aby bylo řádně předkladatelem vysvětleno či sjednoceno. A to nejen 
v rámci předkládaného dokumentu, ale také s ohledem na číslování 
Evropského katalogu odpadů, viz připomínka č. 1.  
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Pokud se jej obec rozhodne 
sbírat samostatně, použije se 
nové katalogové číslo, pokud 
ne, bude se stále zařazovat do 
směsného komunálního 
odpadu.  
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77. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka -  § 4 odst. 4 – 15 01 
Ze současného znění materiálu není zřejmé, zda separovaný odpad z obcí 
zařadit pod skupinu 20 (komunální odpad) či pod podskupinu 15 01 (obaly). V 
praxi vzniká problém, kdy odběratelé plastů nebo papíru odebírají odpady 
zařazené v podskupině 15 01, ale často nechtějí odebírat odpady zařazené do 
skupiny 20. 
 
Navrhujeme odstavec "(4) Odděleně sbíraný obalový odpad se zařazuje do 
podskupiny   
15 01" doplnit o dovětek "včetně jeho směsí, i v případě, že byl vytříděn z 
komunálního odpadu." 

 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
S ohledem na definici 
komunálního odpadu uvedenou 
v novelizované směrnici o 
odpadech bude § 4 odst. 4 
vypuštěn a budou upraveny 
rovněž nadpisy skupin 15 01 a 
20 01.  
Dále bude § 5 odst. 3 znít: 
Odpady, které naplní definici 
komunálního odpadu podle 
zákona, se zařazují do skupiny 
20. Do této skupiny nesmí být 
zařazeny žádné jiné odpady. 

78. Sdružení místních 
samospráv České 
republiky 
 

Připomínka -  § 5 odst. 5 – směsný odpad 
Výkladem současného znění by bylo možné považovat za směsný komunální 
odpad  jakýkoli odpad, který by nebyl přímo recyklovatelný. V praxi ale 
naprostá většina separovaných odpadů podléhá dalším úpravám (např. čištění 
nebo odstranění nerecyklovatelných složek), než se z nich získají 
recyklovatelné složky. 
 
Navrhujeme z odstavce vypustit dovětek „a dále odpady, které by při zařazení 
do druhu  odpadu ve skupině 20 podle svého původu a materiálu mohly ohrozit 
recyklaci odpadů tohoto druhu odpadu zejména tím, že jsou znečištěny jinými 
odpady." 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno částečně.  
Ustanovení bude 
přeformulováno.  

79. Hlavní město Praha k úvodní větě: 
- slova „(dále jen "zákon")“, v souladu s čl. 44 odst. 1 větou čtvrtou 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „(dále jen „zákon“)“ 
 

Akceptováno. 

80. Hlavní město Praha k § 6: Vysvětleno. 
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- ve druhém odstavci slovo „dvě“, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit číslem „2“ 

-  
- u poznámky pod čarou č. 4 za číslo „1357/2014“ vložit slova „ze dne 

18. prosince 2014“ 

Pravidla to nestanoví jako 
povinnost. Takto je to 
formulačně vhodnější. 
 
Akceptováno. 

81. Hlavní město Praha k § 7: 
- na konci poznámky pod čarou č. 6 doplnit tečku 

Akceptováno. 

82. Hlavní město Praha k § 11: 
- v prvním odstavci písm. f) slova „odpadů4). U každé“, v souladu s čl. 26 

odst. 6 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „odpadů4); u každé“ 
- ve čtvrtém odstavci písm. a) i b) text „§ 11 odst. 1“, v souladu s čl. 45 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit textem „odstavce 1“ 

Akceptováno. 

83. Hlavní město Praha k Příloze č. 2: 
- v souladu s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády v bodech 1.5 a 

1.6 větách posledních slova „a metodikách“ upřesnit a v poznámce pod 
čarou č. 8 slova: „AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního 
zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze 
zdravotnictví;“, „TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních 
vod.“, „AHEM 7/2001, Stanovení indikátorových mikroorganismů 
pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 
ve smyslu vyhlášky č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 
kalů na zemědělské půd.“ a „AHEM 1/2008, Metodický návod pro 
stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených 
bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, 
substrátech kompostech pomocných růstových prostředcích a 
podobných matricích.“ vypustit 

- v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády text 
za označením poznámky pod čarou začínat velkým počátečním 
písmenem a končit tečkou, každý právní předpis uvádět na 
samostatném řádku 

Vysvětleno. 
Jedná se o velmi specifickou 
problematiku, pro kterou je 
nutné použít odkaz na 
metodiku. Již použito ve 
stávající vyhlášce (z roku 2016) 
obdobným způsobem. 
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- v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády u vyhlášky č. 
306/2012 Sb. a u vyhlášky č. 341/2008 Sb. na konci textu doplnit slova 
„, ve znění pozdějších předpisů“ 

- v bodě 2 za slova „přílohy č. 3“ vložit slova „k vyhlášce č. …/2020 Sb., 
o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu 
(Katalog odpadů),“ 

84. Hlavní město Praha k Příloze č. 3: 
- v souladu s čl. 29 odst. 3 Legislativních pravidel vlády přílohu členit tak, 

aby byla zajištěna přehlednost jejího obsahu a bylo přitom možno 
odkazovat na označené části jejího obsahu 

- v bodě 3 větě první za číslo „14735“ vložit slova „Charakterizace 
odpadů - Příprava vzorků odpadů pro ekotoxikologické zkoušky“ 

- v bodě 7 druhém odstavci slova „24 h až 48 h“ nahradit slovy „24 až 48 
h“, ve třetím odstavci slova „200 g až 300 g“ nahradit slovy „200 až 300 
g“, slova „0,5 cm až 1 cm“ nahradit slovy „0,5 až 1 cm“ a slova „24 °C ± 
2 °C“ nahradit slovy „24 ± 2 °C“, ve čtvrtém odstavci slova „120 h ± 2 h“ 
nahradit slovy „120 ± 2 h“ a v osmém odstavci za číslo „11269-1“ vložit 
slova „Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní 
flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene“ 

 
Vysvětleno. 
Tento požadavek je splněn – 
struktura převzata ze stávající 
vyhlášky. 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 

85. Česká asociace 
oběhového 
hospodářství 
 
 

Připomínka k příloze 1: 
Katalog odpadů zahrnuje 875 druhů odpadu, což je o 33 více, než stávající 
katalog odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Z 33 nových druhů odpadu je 25 
kategorie O a 8 kategorie N. Po nabytí účinnosti vyhlášky nebude možné tyto 
nově zařazované odpady předat oprávněné osobě. 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o odpadech, § 12, odst. 1, písm. e) je, mimo jiné, každý 
povinen odpad, který sám nezpracuje předat přímo nebo prostřednictvím 
dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem 
a kategorií odpadu. 
Od 1.1.2021 tak nebude k dispozici žádné zařízení, které by bylo oprávněné 
nové druhy odpadů přijímat. Důsledkem může být, že většina provozovatelů 
stávajících zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadu 

Akceptováno. 
Bude doplněno přechodné 
ustanovení v délce 3 roky.  
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bude bezprostředně po nabytí účinnosti zákona a vyhlášky žádat o povolení 
provozu zařízení podle § 21 nového zákona bez ohledu na přechodná období 
1 až 3 roku, kdy platí souhlasy vydané podle zákona č 185/2001.  
Tato skutečnost může představovat značnou administrativní zátěž jak pro 
provozovatele více zařízení, tak i pro krajské úřady. Zároveň nebudou mít 
původci v počátečních měsících roku 2021 možnost předat odpady zařazené 
pod nové druhy osobě oprávněné k jejich převzetí. 
Návrh:  
Zavést do vyhlášky po přechodné období opatření typu: 
 - osoba oprávněná k převzetí odpadu 16 03 07 Kovová rtuť je oprávněna 

k příjmu odpadu  06 04 54 Kovová rtuť 
 - osoba oprávněná k převzetí odpadu 18 01 03 je oprávněna k příjmu 

odpadů 18 01 51 a  18 02 51 
 - osoba oprávněná k převzetí odpadu 17 05 04 je oprávněna k příjmu 

odpadu 17 05 54 
 - atd. 
za předpokladu splnění akceptačních kritérií daného zařízení dle platného 

provozního řádu. 
 
ZÁSADNÍ 

86. Teplárenské sdružení 
ČR 

Návrh vyhlášky nově se nastavuje kritéria pro hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu HP14 Ekotoxický. V současnosti je možné si zvolit testování 
ze 2 způsobů uvedených v současném znění vyhlášky č. 94/2016 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 

− dle Přílohy č. 1,  Tabulky 1.1 pomocí 4 zkušebních organismů 
Ryba Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio, Perloočka 
Daphnia magna Straus, Řasa Desmodesmus subspicatus a 
Semeno Sinapis alba (ryby, řasy, korýši a hořčice).  

− dle Přílohy č. 1, Tabulky 1.2 pomocí 4 zkušebních organismů: 
Bakterie Aliivibri fischeri, Perloočka Daphnia magna Straus, 

Akceptováno jinak.  
Již při přípravě vyhlášky č. 
94/2016 Sb. bylo dohodnuto, že 
doba, po kterou bude platit tato 
vyhláška do přijetí nového 
zákona, bude přechodným 
obdobím, po které bude možné 
používat obě metody, a že první 
způsob testování nebude 
v rámci vyhlášek k novému 
zákonu o odpadech umožněn. 
Nevyužívání druhého způsobu 
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Řasa Desmodesmus subspicatus a Salát Lactuca sativa 
(bakterie, řasy, korýši a salát). 

Návrh tuto praxi mění, nově nebude možné si vybrat ze 2 způsobů a bude 
nutné využít testovaní na 4 organismech Bakterie Aliivibri fischeri, Perloočka 
Daphnia magna Straus, Řasa Desmodesmus subspicatus a Salát Lactuca 
sativa (tedy dle stávající Přílohy č. 1 tabulky 1.2). Bude tedy povinnost využít 
testování pomocí bakterie a salátu. Dle dostupných dat z laboratoří 
zabývajících se hodnocením odpadů je ovšem obecně realita, že pro drtivou 
většinu (cca 98%) vzorků pro vyloučení HP14 dnes původci odpadu a jejich 
konzultanti požadují test dle tab. 1.1 stávající vyhl. č. 94/2016 Sb., nikoliv 1.2 
a to, kromě jiného, z důvodů složitosti a náročnosti testů dle tab. 1.2 současné 
vyhlášky.  
Návrh tedy zásadním způsobem mění současnou praxi testování odpadů a 
neobsahuje dostatečné empiricky doložené údaje o dopadech této změny. 
Není dostupný dostatečný soubor dat s vyhodnocením pomocí těchto „nových“ 
organismů. Bez tohoto podrobného vyhodnocení nelze ovšem tuto změnu 
akceptovat a ani odhadovat dopady do praxe nakládání s odpady. 
Citace z RIA k návrhu: „Návrh vyhlášky byl vypracován odborem odpadů MŽP. 
Předkládaný návrh vychází z výzkumu CeHO z let 2005 – 2011, kde je 
zdůvodněna potřeba doplnění akvatických testů testy terestrickými a vypuštění 
organismu zastupujícího obratlovce (ryby) a organismu zastupujícího kulturní 
rostliny hořčice bílé (Sinapis alba). Dále vychází ze studie zpracované pro 
Ministerstvo životního prostředí VEVERKOVÁ, Milena, VOSÁHLOVÁ, Simona, 
VEVERKA, Zdeněk: Zpracování technických podkladů pro přípravu návrhů 
prováděcích vyhlášek k novému zákonu o odpadech. Praha. 2019. Tato studie 
je přílohou.“ 
Bohužel ani jedna z uváděných studií není k dispozici v rámci MPŘ ani z 
veřejných zdrojů. Nemáme k dispozici informace, zda byly výstupy relevantním 
způsobem oponovány vč. vlivu na dotčené subjekty. 
 
ZÁSADNÍ 

testování je dáno zejména tím, 
že při stávajících limitech 
vychází odpady častěji jako 
ekotoxické než v případě 
prvního způsobu. V aktuálním 
návrhu byly proto limitní 
hodnoty odpovídajícím 
způsobem navýšeny.  
S ohledem na platné 
mezinárodní smlouvy na 
ochranu zvířat je již současná 
vyhláška v rozporu s ústavním 
pořádkem a měla by být 
zrušena. 
Nicméně s ohledem na krátký 
čas na přípravu po přijetí 
vyhlášky bude doplněno 
přechodné ustanovení v délce 1 
roku. 
Uvedené přechodné období 
bylo po navazujících jednáních 
prodlouženo na 3 roky 
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87. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Navrhovaný závazný způsob hodnocení (bakterie, řasy, korýši, salát) má 
zejména následující negativní dopady na laboratorní praxi: 

− Vyjmutí semene salátu včetně kořínku je zejména u těžších 
(např. jílovitých) půd problematické. Metoda je ve srovnání s 
dnes v naprosté většině používanou metodou pro hořčici také 
časově delší (hořčice 72 hod, salát 120 hod) a významně 
složitější na manuální zpracování, což rezultuje také v obecně 
vyšší cenu tohoto testu. Významným problémem je také možné 
přetrhnutí kořínku při vyjímání semene, pokud toto nastane je 
velice složité kořínek ve vzorku nalézt a následně korektně 
vyhodnotit vzorek. 

− Podle dosavadních zkušeností může luminescenci bakterií 
negativně ovlivnit barva a zákal výluhu vzorku. Na trhu jsou již 
přístroje, které dokáží tyto vlivy odstranit, což znamená 
investovat do těchto instrumentů, jejichž cena nebude 
nevýznamná (dle dostupných dat cca 350 000 Kč/přístroj) a 
laboratoře tyto zvýšené investice budou nuceny promítnout do 
cen.  

− Dalším problematickým bodem je ještě samotná příprava 
vzorků. Pro vyloučení HP14 dle uvedené legislativy není třeba 
velké množství vzorku, nicméně lze s velkou pravděpodobností 
předpokládat, že podobně budou změněny i testy ekotoxicity dle 
současné vyhl. č. 294/2005 Sb., novela č. 387/2016 Sb., příloha 
č. 10, tab. 10.4, kde je potřebné množství vzorku o dost vyšší. 
U vzorků s nízkou sušinou dochází, vzhledem k tomu, že vzorek 
se musí sušit na vzduchu do 40 °C, k významnému prodloužení 
doby přípravy a tím i celé zkoušky (mimo fakt, že budou 
laboratoře zřejmě muset investovat do navýšení kapacit 
sušáren).  

− Příprava vzorků stavebních materiálů zatížených betonem bude 
také významně časově, kapacitně náročná a bude znamenat 
delší dobu pro provedení zkoušek. I po naředění s referenčním 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 
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materiálem mají tyto vzorky vysokou hodnotu pH. Norma u 
těchto matric dovoluje hodnotu pH upravit, což u pevných 
vzorků představuje relativně zdlouhavý postup.  

− Samozřejmě i samotná doba zkoušky 120 hodin oproti 
stávajícímu nejdelšímu testu (test na rybách, 96 hodin) je dalším 
faktorem prodlužujícím dodání výsledků testů, z praxe víme, že 
je tlak na co nejrychlejší výsledky, aby bylo možno s odpadem 
naložit. 

Změnu způsobu vyhodnocení nelze akceptovat bez reflektování těchto 
problémů v rámci materiálu. 
 
ZÁSADNÍ 

88. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Dovolujeme si také upozornit, že navržená změna legislativy ve smyslu 
závazných testovacích metod – zkušební organismus Salát Lactuca sativa, jde 
nad rámec požadavků legislativy EU. Návrh požaduje ukotvit v testovací baterii 
kontaktní terestrický test, přestože Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. 
června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ 
zohledňuje stanovení HP14 pouze pomocí ”vodních” kategorií (H400, H410-
H413 atd.). Návrh tak jde nad rámec požadavků legislativy EU. 

ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 

89. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Lze předpokládat, že stejná změna, jako je navrhována pro novou vyhlášku 
nahrazující současnou vyhlášku č. 94/2016 Sb., bude navržena i pro novou 
vyhlášku nahrazující současnou vyhlášku č. 294/2005 Sb. Přitom i tam lze 
dnes volit mezi tab. 10.2 (ryby, řasy, korýši a hořčice) a 10.4 (bakterie, řasy, 
korýši a salát), reálně se dle tabulky 10.4 dle zkušeností jedné z předních 
českých laboratoří testuje 0,3% vzorků, čili pouhé nižší desítky ročně, zatímco 
testů dle tab. 10.2 jsou vyšší tisíce. Testování pro uložení na povrch terénu je 
také mnohem častější než testování pro vyloučení HP14, může jít o 
dvacetinásobně vyšší počet vzorků. Navržená změna oproti dosavadní praxi 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 
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není podložena dostatečným souborem dat. Nelze tedy ani odhadovat dopady 
do praxe nakládání s odpady. 
ZÁSADNÍ 

90. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada odpadů dnes 
klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát vydáním navrhované 
vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do nakládání s odpady. Návrhy nových 
limitů pro testování (bakterie, řasy, korýši a salát) by měly být podrobeny 
dostatečnému a věrohodnému praktickému ověření, aby vydané limity nebyly 
nerelevantní. S těmito postupy a takto dosaženými výsledky není v praxi v 
České republice žádná významná zkušenost, žádáme doložit výsledky 
srovnávacího testování na reprezentativním počtu různých vzorků. 
Upozorňujeme, že v případě velmi odchylných výsledků (i přes zmírnění 
limitních hodnot) při aplikaci nových postupů (salát a bakterie) od těch 
stávajících (ryba a hořčice), může dojít k situaci, kdy dosud odpad s 
vyloučenými nebezpečnými vlastnostmi bude nově považován za nebezpečný 
odpad. Takové změny mohou mít citelný dopad do stávajícího způsobu 
hospodaření a mohou vyvolat na straně podnikatelů významné náklady, tyto je 
nezbytné v materiálu (části RIA) vyčíslit. 
ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 

91. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné metody (ryby, 
řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, korýši a salát) v 
období 4 let, ve kterém by za průkazný k vyloučení ekotoxicity byl považován 
výsledek jedné z obou metod, u kterého by nedošlo k překročení pro danou 
metodu žádného ze sledovaných parametrů. To by otevřelo prostor pro 
využívání nově navržené metody a k ověření porovnatelnosti výsledků obou 
metod. Pokud by byly prokazatelně dosahovány odlišné výsledky, považujeme 
za nezbytné otevřít diskuzi s MŽP a případně vyhlášku ještě před uplynutím 
čtyřletého období za účelem přehodnocení nové metody upravit. Bez 
dostatečného souboru dat o dopadech nového způsobu vyhodnocení nelze 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 
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návrh v současnosti akceptovat. Nicméně chápeme, že testování na 
obratlovcích není z dlouhodobého hlediska udržitelné, navržený alternativní 
způsob však může díky absenci zkušeností představovat fatální následky pro 
producenty odpadu, s čímž nemůžeme souhlasit. 
ZÁSADNÍ 

92. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Připomínka k § 6 odst. 4 a nový § 12 
Požadujeme upravit text: 
„…Zkoušky prováděné na obratlovcích jsou zakázány po ukončení 
přechodného období podle § 12. Pro posouzení nebezpečné vlastnosti HP 
14 Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.“ 
  a doplnit nový §12 v následujícím znění: 
„Přechodné ustanovení 
Po dobu 4 let od nabytí účinnosti této vyhlášky bude umožněno provádět 
testy pro posouzení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 
94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.“ 
 
Stávající § 12 se přečísluje na § 13.  
Odůvodnění:  
Do doby získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné metody (ryby, 
řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, korýši a salát) 
v období 4 let. Bez dostatečného souboru dat o dopadech nového způsobu 
vyhodnocení nelze návrh akceptovat.    
 
ZÁSADNÍ 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 

93. Teplárenské sdružení 
ČR 
 

Připomínka k příloze č. 2 bodu 2. HP 14 Ekotoxický: 
Požadujeme upravit text: 
„Pokud se nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotocixký Ekotoxický posuzuje 
provedením zkoušky, má odpad nebezpečnou vlastnost HP 14 Ekotoxický, 
pokud při provádění zkoušky podle přílohy č. 3 dojde k překročení limitních 

Vysvětleno. 
Jde o pokračování připomínky 
č. 86. 
Připomínky 86 až 93 jsou 
fakticky jedinou připomínkou, 
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hodnot uvedených v tabulce č. 1 nebo při provádění zkoušky podle tabulky 
č. 2 dojde k překročení hodnot v ní uvedených alespoň pro jeden zkušební 
organismus.“ 
 
a doplnit novou Tabulku č. 2 (tabulka 1.1 dle přílohy 1 současné vyhlášky 
č. 94/2016 Sb.) vč. vysvětlivek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Tabulka 2: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity  
 

 
  Vysvětlivky:  
   LC 50 – koncentrace /letální/, která způsobí úhyn 50 % testovacích 
ryb ve zvoleném časovém úseku 

EC 50 – koncentrace /efektivní/, která způsobí úhyn nebo 
imobilizaci 50 % testovacích organismů (Daphnia magna).  

odkazuje se na odůvodnění 
připomínky č. 86. 
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IC 50 – koncentrace /inhibiční/, která způsobí 50 procentní inhibici 
růstu nebo růstové rychlosti řasové kultury nebo 50 procentní 
inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou ve 
zvoleném časovém úseku.“ 

  
  Stávající Tabulka č. 2 se včetně vysvětlivek k ní označí jako Tabulka č. 
3. 
 
  Odůvodnění: 

Návrh přinese zpřísnění současné situace, nelze vyloučit, že řada 
odpadů dnes klasifikovaných testy jako HP14 negativní se mohou stát 
vydáním navrhované vyhlášky pozitivními s konsekvencemi do 
nakládání s odpady. Návrhy nových limitů pro testování (bakterie, řasy, 
korýši a salát) by měly být podrobeny dostatečnému a věrohodnému 
praktickému ověření, aby vydané limity nebyly nerelevantní. Do doby 
získání dostatečného souboru dat pro provedení závazné změny ve 
způsobu testování vlastnosti HP14 považujeme za nezbytné minimálně 
umožnit přechodné období pro souběžné testování dle současné 
metody (ryby, řasy, korýši a hořčice) a nově navrhované (bakterie, řasy, 
korýši a salát) v období alespoň 4 let. Bez dostatečného souboru dat o 
dopadech nového způsobu vyhodnocení nelze návrh akceptovat.    
 
ZÁSADNÍ 
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94. Svazu výkupců a 
zpracovatelů 
druhotných surovin 
 
  

A. Úvodem obecné připomínky k návrhu vyhlášky "Katalog odpadů"  
 
• Závažným nedostatkem připravované odpadové legislativy je 

skutečnost, že ani 4 měsíce před předpokládanou účinností zcela 
nového zákona o odpadech není známo jeho konečné znění, a ani 
znění jeho prováděcích právních předpisů. Přitom text zákona 
uvádí 87x odkaz na vyhlášky a obsahuje 38 zmocňovacích 
ustanovení typu "ministerstvo stanoví vyhláškou……". Přičemž ze 
znění těchto zmocňovacích ustanovení vyplývá, že vyhláškami 
bude upraveno 97 oblastí zákona, což může významně ovlivnit 
smysl nebo rozsah zákonem uvedených povinností. Rozsah mnoha 
povinností zákona tak ani v době, kdy do jeho účinnosti zbývají 
poslední 4 měsíce, není znám.  
 

• Většina zákonných povinností je finančně, časově, administrativně 
a personálně náročné a nelze je bez znalosti prováděcího právního 
předpisu posoudit, vyhodnotit ani provést přípravu. Například 
povinnost provozovat kamerový systém v požadovaném rozsahu a 
po dobu 30 dnů uchovávat záznamy (rozsah sledování, technické 
požadavky na kamerový systém a požadavky na uchování 
záznamu stanoví teprve prováděcí právní předpis) anebo evidence 
plateb při výkupu kovových odpadů (zatím výčet sledovaných 
odpadů ani rozsah a způsob vedení evidence plateb není znám). 
Splnění této povinnosti si vyžádá úpravu stávajících programů 
anebo pořízení nových software, počítačů, tiskáren, proškolení 
personálu pro práci s PC a SW, zvýšení mzdových nákladů díky 
zvyšované kvalifikaci pracovníků……. (jednorázově tato opatření 
pro 1 sběrnu/provozovnu představuje náklad minimálně 60 000,- 
Kč).  

 

• Vyhláška "Katalog odpadů" je první z prováděcích právních 
předpisů k novému zákonu o odpadech, která je postoupena 
odborné veřejnosti do vnějšího připomínkového řízení. Vyhláška 

Akceptováno. 
Bude upravena struktura, na 
základě které budou nové druhy 
odpadu podřazeny pod 
stávající. Současně bude 
doplněno přechodné 
ustanovení. Nové zařazení 
kovových odpadů vychází 
ze zařazení stejných odpadů ve 
skupině 17 (po domluvě 
s SVDS). Pro používání bude 
nastaveno přechodné období na 
dobu 3 let. Dále bude doplněna 
RIA.   
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zavádí do Přílohy č. 1 nová katalogová čísla, což způsobí při 
aplikaci do praxe zásadní problémy uvedené níže, a proto 
navrhujeme odložení používání nových katalogových čísel.  

 

• Pokud bude vyhláška v navržené podobě schválena, bude nutné 
provést zásadní úpravu evidenčních a skladových odpadových 
softwarů, na kterou již nezbývá mnoho času. Spolu s novým 
katalogem zařízení uvedeným v nové příloze č. 2 zákona a zásadně 
novým rozsahem způsobů nakládání s odpadem uvedeným v 
Příloze č. 5 zákona (Způsoby využívání odpadu a úpravy a 
skladování odpadu před jeho využitím) představuje doplnění 
Přílohy č. 1 návrhu nové prováděcí vyhlášky o dalších 33 
katalogových čísel, komplikaci "na poslední chvíli". Nejedná se 
pouze o SWy společnosti INISOFT, ale i o speciální skladové a 
účetní systémy velkých odpadových společností. 

 
• Tak krátký čas do provedení změn v praxi přinese komplikace i pro 

zaměstnance odpadových firem, kteří se musí seznámit s novými 
odpady a naučit se řádně tyto změny aplikovat v praxi. Nová 
katalogová čísla jdou nad rámec Evropského katalogu odpadů, jsou 
zavedena zejm. pro kovové odpady v podskupině 16 01, 19 12 a 20 
01, avšak "koncová dvojčíslí" katalogových čísel přidělená novým 
odpadům nejsou totožná např. s označováním odpadů v podsk. 17 
04, která se dnes běžně používají pro účely evidence kovových 
odpadů. Zaměstnanci se budou muset toto velké množství nových 
kódů pro kovové odpady naučit používat, a pro sběrny kovů to 
přinese velký zmatek a riziko porušení zákonných povinností. Proto 
navrhujeme zredukovat počet nových katalogových čísel např. ve 
sk. 20, které považujeme za nadbytečné.  Zde by postačovaly dvě 
skupiny - železné a neželezné kovy. Pokud však navržený stav 
potrvá, navrhujeme alespoň upravit číslování katalogových čísel 
odpadů tak, aby ve všech podskupinách týkajících se kovových 
odpadů měly odpady se stejným názvem vždy stejné koncové 
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dvojčíslí, viz. Příloha tohoto dokumentu "Návrh úpravy Katalogu 
odpadů SVDS". 
 

• Tato nová katalogová čísla odpadů a "nesoulad" s Evropským 
katalogem odpadů, může ode dne účinnosti nové odpadové 
legislativy (1.1.2021) způsobit zejména následující problémy: 

 
 

1) Původci kovových odpadů budou mít ode dne účinnosti povinnost 
zařazovat svůj odpad podle druhu a kategorie uvedené v doplněné Příloze 
č. 1, avšak provozovatelé zařízení nebudou mít ke dni účinnosti ve svých 
provozních řádech schválena nová katalogová čísla odpadů a nebudou je 
tedy moci převzít a nebudou mít souhlasy k upuštění od odděleného 
shromažďování s novými katalogovými čísly. Proto doporučujeme odložit 
účinnost pro používání nových katalogových čísel odpadů, aby se praxe 
mohla s touto zásadní změnou vypořádat a připravit se na ni. 
 

2) Provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady nebudou mít k 1.1.2021 
povoleno přijímat do svých zařízení odpady, pro která jsou vytvořena nová 
katalogová čísla. Dále nebudou mít platné souhlasy k upuštění od 
odděleného soustřeďování pro nová katalogová čísla, a to zejména z toho 
důvodu, že nově budou tyto souhlasy udělovány v rámci nových povolení 
k provozování zařízení (systém neodděleného soustřeďování bude uveden 
v provozním řádu zařízení). Navíc se na ně budou vztahovat přechodná 
období, a to podle typu zařízení v délce 1 roku, 2 let nebo 3 let od účinnosti 
nového zákona, a proto i v době platnosti nového zákona o odpadech a 
jeho prováděcích právních předpisů budou provozovatelé svá zařízení 
provozovat na "stará povolení", kde nové odpady nebudou uvedeny. Tedy 
minimálně po dobu 3 let, možná i déle, pokud správní orgán nestihne 
žadateli vydat nové povolení, budou odpadová zařízení provozována na 
základě stávajících souhlasů dle ust. § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. a 
jejich provozovatelé tudíž nebudou moci přijímat do svých zařízení kovové 
odpady v souladu s novou legislativou. Budou tak vystaveni riziku 
správních trestů v případě převzetí kovových odpadů, která nebudou mít 
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povolena, a na tom základě riziku zrušení povolení dle § 25 nového 
zákona……. Proto doporučujeme odložit účinnost pro používání nových 
katalogových čísel odpadů, aby se praxe mohla s touto zásadní změnou 
vypořádat a připravit se na ni. 
 

3) Při přeshraniční přepravě těchto odpadů nastane stejný problém. 
Zahraniční provozovatel zařízení pro nakládání s odpadem (anebo 
zahraniční hutě, papírny, sklárny…) nebudou mít povoleno odebírat 
odpady, pro které má ČR odlišná katalogová čísla.  České subjekty tak 
budou významně diskriminovány a omezeny ve své obchodní činnosti s 
druhotnými surovinami a navíc nebudou moci splnit své smluvní závazky 
vyplývající z obchodních smluv o pravidelných dodávkách, atd. Proto 
doporučujeme odložit účinnost pro používání nových katalogových čísel 
odpadů, aby se praxe mohla s touto zásadní změnou vypořádat a připravit 
se na ni.  

 

4) S novými katalogovými čísly odpadů nepočítá ani návrh nového zákona o 
odpadech. V Příloze č. 4 Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být 
provozována bez povolení provozu zařízení se například v bodě 3 uvádí 
výčet kovových odpadů, které mohou hutě přijímat, ale nově navržená 
katalogová čísla kovových odpadů tam chybí. Z praktického hlediska je ale 
zřejmé, že všechny kovové odpady není nutné hutím povolovat, protože si 
vynucují dodávky odpadů pouze z podsk. 17 04, bez ohledu na to, že 
kovové odpady musí být před dodávkou do hutí upraveny a tudíž by měly 
být správně zařazeny pod katalogová čísla v podsk. 19 12. Proto 
doporučujeme odložit účinnost používání nových katalogových čísel 
odpadů, aby se mohl nový zákon o odpadech s touto zásadní změnou 
vypořádat a uvést do souladu. 

95. Svazu výkupců a 
zpracovatelů 
druhotných surovin 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změny znění vyhlášky  
ve více variantách. 
Obě navrhované varianty a návrh úpravy katalogu byly přiloženy. 

Akceptováno. 
Viz odůvodnění předchozí 
připomínky. 
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96. Svazu výkupců a 
zpracovatelů 
druhotných surovin 
 

Dle současné praxe by měly být do hutí k finální recyklaci dodávány odpady 
po úpravě, tzn. pod katalogovými čísly 19 12 02 nebo 19 12 03. Skutečnost je 
ale taková, že pokud hutím provozovatelé zařízení nevyhoví a nedodají odpady 
z podsk. 17 04, jejich odpad je odmítnut. 
Pokud tato praxe bude pokračovat i nadále, budou všichni dodavatelé do hutí 
přinuceni „předruhovat“ kovové odpady na hutí požadovaná katalogová čísla.  
Tento obchodní problém by se dal částečně vyřešit Stanoviskem 
ministerstva k této problematice, kde MŽP stanoví, jak se má postupovat. 
 
ZÁSADNÍ 

Akceptováno.  
V důvodové zprávě bude 
zdůrazněno, že odpad po 
úpravě se zařazuje pod 
katalogová čísla ze skupiny 19. 

97. CENIA 
 

1. Název § 4 „Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů 
podle druhu“ – změnit slovo „druhu“ na slovo „druhů“. 
2. § 9 odst. 2, poslední věta – změnit slovo „odpadu“ ve spojení 
„nebezpečných odpadu“ za slovo „odpadů“. 
3. § 10 odst. 1 písm. e) – změnit slovo „vlastnosti“ ve spojení 
„vlastnosti surovin“ za slovo „vlastností“. 

Akceptováno částečně. 
Akceptovány 2. a 3. oprava.  

V Praze 18. listopadu 2020 

Vypracoval: Mgr. Tereza Žáková Podpis: 
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