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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu: Vyhláška o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu (Katalog odpadů) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

01.2021 

Implementace práva EU: Ano  

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

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 

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

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“ 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 07.2018 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky/nařízení vlády 

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. Dalším cílem vyhlášky je nastavení nových druhů 
odpadů do katalogu odpadů.  

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky/nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano. 

Úprava elektronických systémů pro plnění ohlašovacích povinností a uchovávání a 
zpracování dat o odpadovém hospodářství.  
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Náklady na provedení testu ekotoxicity u odpadů zůstávají stejné. Předpokládají se 
náklady na evidenční software. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano.  

 Předpokládají se náklady na evidenční software na straně obcí. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Ponechání méně přísných limitních hodnot testů ekotoxicity jako jedné 
z nebezpečných vlastností odpadů nebude mít žádný dopad na životní prostředí, 
neboť tyto hodnoty byly v platnosti již nyní. Testování se bude provádět pouze 
na mikroorganismech, řasách, perloočkách a semenech rostlin jako zkušebních 
organismech, nikoli na obratlovcích (rybách), což je z hlediska humánnosti přijatelné. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano. 

Doplnění nových druhů odpadů může mít vliv na porovnatelnost dat a sledování vývoje 
nakládání s odpady v čase. Rovněž lze předpokládat náklady na softwarové vybavení. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  
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1 Důvod předložení a cíle 

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

 

1.2 Definice problému 
V návaznosti na přijetí nového zákona o odpadech, je nezbytné připravit rovněž nové vyhlášky. 
Stávající katalog odpadů a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností budou spojeny do 
jedné vyhlášky. Věcně nedochází ve vyhláškách téměř k žádným změnám. Jedinou výjimkou 
je změna v posuzování nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický a doplnění nových druhů 
odpadu do Katalogu odpadů.  

  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Oblast, kterou bude upravovat vyhláška, v současné době pokrývají vyhláška č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

2 Posuzování nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický 

2.1  Definice problému 
Stávající vyhláška o hodnocení nebezpečných odpadů umožňuje mimo jiné provádět zkoušení 
této nebezpečné vlastnosti zkouškou, která zahrnuje testování odpadu na rybách Poecilia 
reticulata, nebo Brachydanio rerio. S ohledem na skutečnost, že samotná vyhláška č. 94/2016 
Sb. umožňuje použití alternativní metody nevyužívající obratlovce, je umožnění způsobu 
zkoušení zahrnujícího ryby Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio v rozporu s čl. 4 odst. 1 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely a čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy na ochranu obratlovců 
používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. 

2.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Ekotoxicita je nepříznivý účinek, vyvolaný toxickou látkou nebo jejich směsí na organismy, 
který je výsledkem působení koncentrace látek a času. Dále je modifikován proměnnými 
veličinami jako teplotou, chemickým složením atd. Je nutné vzít v úvahu, že citlivost organismů 
na toxické vlastnosti látek se mění jak mezi jedinci v rámci jednoho použitého testovacího 
organismu, tak zejména v závislosti na druhu testovacího organismu, která je způsobena 
rozdíly v jejich metabolismu. 

Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě výpočtové 
metody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečné vlastnosti ekotoxicita 
nebo na základě zkoušky podle vyhlášky č. 94/2016 Sb. provedené způsobem uvedeným v 
tabulce č. 1.1 nebo 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě hodnocení na základě zkoušky 
se nebezpečná vlastnost ekotoxicita přiřadí odpadu, u něhož dojde za podmínek zkoušky k 
překročení limitních hodnot uvedených v příslušné tabulce alespoň pro jeden zkušební 
organismus. Pokud bylo v konkrétním případě provedeno hodnocení výpočtovou metodou i 
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hodnocení na základě zkoušky, přiřazuje se nebezpečná vlastnost na základě výsledku 
zkoušky. Zkoušení provedené způsobem uvedeným v  přílohy č. 1 tabulce č. 1.1 vyhlášky č. 
94/2016 Sb. zahrnuje zkoušení na rybách Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio. 

2.3 Identifikace dotčených subjektů 
• osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, 

2.4 Popis cílového stavu 
Cílem vyhlášky je při stanovování nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický u odpadů vyloučit 
při ekotoxikologickém testování zkoušení na obratlovcích.  

 

2.5 Zhodnocení rizika 
Při zachování stávajících způsobů testování bude nová vyhláška v rozporu s evropským 
a mezinárodním právem.  

2.6 Návrh variant řešení 

2.6.1 Varianta 0 
Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě zkoušky 
provedené způsobem uvedeným v tabulce č. 1. 1 nebo 1. 2. dle přílohy 1 vyhlášky č. 94/2016 
(požadavky na výsledek zkoušek ekotoxicity).  

2.6.2 Varianta 1 
Pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadů HP 14 Ekotoxický se předpokládá zachování 
pouze tabulky 1. 2. (bez testování na rybách) dle přílohy vyhlášky č. 94/2016. 

2.6.3 Varianta 2 
Pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadů HP 14 Ekotoxický se předpokládá sloučení obou 
tabulek č. 1. 1 nebo 1. 2. dle přílohy 1 vyhlášky č. 94/2016 a ponechání pouze méně přísných 
hodnot požadavků na výsledek zkoušek ekotoxicity a bez testování na rybách. 

2.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů  

2.7.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Bez dopadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Pro ekotoxikologické testování a hodnocení vodných výluhů jsou stanoveny čtyři druhy 
zkušebních organismů. Jsou to zástupci obratlovců  –  ryby, zástupci 
zooplanktonu - perloočky, zástupci fytoplanktonu – řasy a zástupci vyšších rostlin – semena 
kulturní rostliny. Všechny čtyři testy jsou prováděny z důvodů odlišné citlivosti jednotlivých 
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zástupců k různým látkám obsaženým ve vodných výluzích a také z důvodů sledování dopadů 
toxicity výluhu z odpadu na část potravinového řetězce. Postihují jak sumu všech možných 
škodlivých účinků látek obsažených ve vodných výluzích, tak i možné násobné spolupůsobení 
různých látek (tzv. synergismus), i takových, které nebyly prokázány chemickými analýzami. 

 

Tabulka 1: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity (tabulka 1. 1. dle přílohy 1 vyhlášky 
č. 94/2016) 

Zkušební organismus Doba působení Limitní hodnoty 

Ryba 
Poecilia reticulata, nebo 
Brachydanio rerio 

96 hodin LC50  ≤  10 ml.l-1 

Perloočka  
Daphnia magna Straus 48 hodin EC50  ≤ 10 ml.l-1 

Řasa  
Desmodesmus subspicatus 72 hodin IC50  ≤  10 ml.l-1 

Semeno 
Sinapis alba 72 hodin IC50  ≤  10 ml.l-1 

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. 

Náklady na provedení testu ekotoxicity dle tabulky 1. 1. jsou 8 – 16 tis. Kč/test. 

 

V praxi se ukázalo, že hodnocení odpadů (testy ekotoxicity na čtyřech organismech – ryby, 
perloočky, řasy a hořčice bílá) nepostihují objektivně vlastnosti odpadů vzhledem k jejich 
očekávanému využití. Důvodem zařazených zkoušek ekotoxicity odpadu pro pevné fáze jsou 
ověřené výsledky odborných prací poukazujících na nutnost použití kombinace kontaktních 
(terestrických) testů a výluhových (akvatických ) testů. Postup využívající tyto nové poznatky 
vede k získání relevantní informace o zkoumané matrici, protože zahrnuje také vliv látek, které 
nepřecházejí do výluhu, ale dostávají se do kontaktu s organismy žijících v půdě (horních 
vrstvách terénu). Tyto organismy jsou počátečním článkem potravního řetězce a tak se 
nebezpečné látky stávají jeho součástí a mohou ovlivňovat i vyšší organismy.  Mohou se také 
kumulovat v dalších částech potravního řetězce, na jehož konci je člověk. 
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Tabulka 2: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity (tabulka 1. 2. dle přílohy 1 vyhlášky 
č. 94/2016) 

Zkušební organismus Doba působení Limitní hodnoty 

Bakterie Vibrio fischeri  15 min a 30 min  
neprokáže se ve zkoušce inhibice světelné 
emise bakterií větší než 20 % při expozici 
15 minut ani při expozici 30 minut 

Perloočka  
Daphnia magna Straus  48 hodin  procento imobilizace perlooček nesmí ve 

zkoušce přesáhnout 20 % 

Řasa  
Desmodesmus 
subspicatus  

72 hodin  
neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo 
stimulace růstu řas větší než 20 % ve 
srovnání s kontrolou 

Salát Lactuca sativa  120 hodin  
neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo 
stimulace růstu kořene salátu větší než 
30 % ve srovnání s kontrolou 

 

Náklady na provedení testu ekotoxicity dle tabulky 1. 2. jsou 6 – 16 tis. Kč/test. 

 

Pro hodnocení ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů se předpokládá 
zachování obou současných tabulek s požadavky na výsledek zkoušek ekotoxicity. Hodnocení 
ekotoxicity podle tabulky 1. 1. dle přílohy 1 původní vyhlášky č. 94/2016 se však provádí na 
rybách jako jednom ze zkušebních organismů. Z hlediska humánnosti není toto testování 
nadále vhodné. Vzhledem k tomu že požadavky na výsledky testů jsou u tabulky 1. 2. (z přílohy 
vyhlášky) přísnější, hodnotí se většinou ekotoxicita podle první tabulky, která právě vyžaduje i 
testování na rybách. 

 

Dopady na životní prostředí 

Stávající systém hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14 vychází z předpokladu případného 
šíření toxických látek z odpadu do životního prostředí vodou. Testování ekotoxicity vede 
k získání relevantní informace o zkoumané matrici, protože zahrnuje také vliv látek, které 
nepřecházejí do výluhu, ale dostávají se do kontaktu s organismy žijících v půdě (horních 
vrstvách terénu). Tyto organismy jsou počátečním článkem potravního řetězce, a tak se 
nebezpečné látky stávají jeho součástí a mohou ovlivňovat i vyšší organismy.  Mohou se také 
kumulovat v dalších částech potravního řetězce, na jehož konci je člověk. 

Zjištění ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů má tedy pozitivní dopad 
na životní prostředí, neboť při zjištění, že má odpad tuto vlastnost, je potřeba s ním nakládat 
náležitým způsobem, který neohrozí živé organismy. 

Nejzávažnějším negativním dopadem na životní prostředí je možnost provádět zkoušení 
na obratlovcích. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Bez dopadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický se provede na základě zkoušky podle 
tabulky 2 (tabulky 1. 2. dle přílohy 1 vyhlášky č. 94/2016). Limitní hodnoty pro hodnocení 
ekotoxicity jsou přísnější než u tabulky 1 (resp. tabulky 1. 1. dle přílohy 1 vyhlášky č. 94/2016), 
tudíž se podle této tabulky limitních hodnot postupuje méně často, protože testovaný odpad 
limitní hodnoty uvedené v tabulce 1. 2. často nesplňuje (zatímco hodnoty tabulky 1. 1. ano). 

 

Dopady na životní prostředí 

Zjištění ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů má tedy pozitivní dopad 
na životní prostředí, neboť při zjištění, že má odpad tuto vlastnost, je potřeba s ním nakládat 
náležitým způsobem, který neohrozí živé organismy. 

Hodnocení ekotoxicity podle tabulky 1. 2. dle přílohy 1 původní vyhlášky č. 94/2016 se provádí 
pouze na mikroorganismech, řasách a semenech rostlin jako zkušebních organismech, nikoli 
na obratlovcích (rybách), což je z hlediska humánnosti přijatelné. 

 

c) Varianta 2 

Předkládaný návrh vychází z výzkumu CeHO z let 2005 – 2011, kde je zdůvodněna potřeba 
doplnění akvatických testů testy terestrickými a vypuštění organismu zástupujícího obratlovce 
(ryby) a organismu zastupujícího kulturní rostliny hořčice bílé (Sinapis alba).  

U testů s rybami Poecilia reticulata či Brachydanio rerio se dlouhodobě řeší chov ryb 
k předmětným zkouškám. V ČR standardizace rybích jedinců není zaručena, což ovlivňuje 
výsledky testů. Problémy se stanovením ekotoxicity s rybami jsou jednak v tom, že je nezbytné 
připravovat velké objemy výluhu, jednak samotná úprava výluhu před provedením zkoušky 
může zásadně změnit jeho vlastnosti. Nasycení výluhu kyslíkem před zahájením zkoušky 
může vést k eliminaci některých látek oxidací.  

Test s hořčicí nemá oporu v technické normě a výsledky testů mnohdy nevykazovaly 
relevantní výsledky. Tato zkouška nemá v uspořádání, jak je v právní úpravě stanoveno, 
požadovanou vypovídací hodnotu. Test se semeny hořčice je metodika uvedená ve Věstníku 
MŽP, užívaná pouze v ČR, tzn. není mezinárodně uznávaná a standardizovaná.  

Nahrazení zkoušky s rybami testem s bioluminiscenčními bakteriemi je v souladu 
s celosvětovým trendem omezování používání obratlovců k jakýmkoliv testům. Test pro 
bioluminiscenci je ve světě rozšířen a jeho citlivost je prokázána mnoha světovými studiemi, 
mnoho států jej má zařazeno do svých právních předpisů (např. Německo, Francie, 
Španělsko, Itálie). Test je navíc doporučen v technické zprávě CEN pro využití odpadů 
(CEN/TR 16110 Charakterization  of waste - Guidance on the use of ecotoxicity test applied 
to waste.), stejně jako kontaktní test s vyššími rostlinami. 
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Tabulka 3: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity (dle návrhu vyhlášky) 
 

* Na základě fylogenetických a fenotypických rozdílů zástupců rodu Vibrio bylo zjištěno, že 4 druhy 
skupiny Vibrio fischeri představují oddělenou skupinu v rámci čeledi Vibrionaceae. Proto byla navržena 
reklasifikace těchto zástupců čeledi Vibrionaceae na nový rod Aliivibrio gen. nov. Názvy Vibrio a 
Photobacterium se považují za synonyma 

 
Změna limitních hodnot spočívající v dosažení a nepřekročení 50 % změn zkušebního 
organismu ve zředěném výluhu pevného odpadu (tj. 100 ml/l) vycházejí z následujícího 
poznatků:  

Z literatury o navrhovaných limitních hodnotách výsledků zkoušek pro hodnocení nebezpečné 
vlastnosti odpadu HP 14 Ekotoxicita je dosud nejčastěji využívanou limitní hodnotou pro 
všechny zkoušky ekotoxicity hodnota EC50 < 10 %. Tato hodnota odpovídá inhibici více než 50 
% zkoušeného end-point (parametr organismu) při koncentraci vodného výluhu odpadu 100 
ml/l nebo při koncentraci 100 g/kg pevného odpadu. 

Provedení zkoušek pouze při této jedné koncentraci zároveň odpovídá trendům využívat 
hodnotu LID (nejnižší koncentrace neúčinného ředění). V navržených limitních hodnotách se 
doporučuje inhibice end-point akvatických zkoušek 20 % až 25 % pro LID = 8, tj. pro 
koncentraci 125 ml/l, což je přísnější limit než námi navržená inhibice 50 %. Autoři návrhů však 
upozorňují na nutnost zohlednění nejistoty měření v navržené limitní hodnotě.  

Lze konstatovat, že navržená baterie zkoušek, včetně ředění vodného výluhu vzorku nebo 
pevného vzorku je ve shodě s navrhovanými postupy hodnocení ekotoxicity odpadů užívaného 
v Německu a Francii. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Bez dopadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Pro hodnocení ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů se předpokládá 
sloučení obou tabulek, vypuštění hodnocení na rybách a ponechání pouze méně přísných 

Zkušební organismus Doba 
působení Limitní hodnoty 

Bakterie Aliivibrio* 
fischeri 

15 minut a 
30 minut 

neprokáže se ve zkoušce inhibice světelné emise 
bakterií větší než 50 % při expozici 15 minut ani při 
expozici 30 minut 

Perloočka  
Daphnia magna Straus 48 hodin procento imobilizace perlooček nesmí ve zkoušce 

přesáhnout 50 % 

Řasa  
Desmodesmus 
subspicatus 

72 hodin neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo stimulace 
růstu řas větší než 50  % ve srovnání s kontrolou 

Salát  
Lactuca sativa 

120 hodin 
neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo stimulace 
růstu kořene salátu větší než 50 % ve srovnání 
s kontrolou 
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limitních hodnot požadavků na výsledek zkoušek ekotoxicity. Limitní hodnoty pro hodnocení 
ekotoxicity jsou u původní tabulky 1. 1. méně přísné než u tabulky 1. 2., tudíž se obvykle 
postupovalo podle této tabulky limitních hodnot, protože testovaný odpad limitní hodnoty 
uvedené v tabulce 1. 2. často nesplňuje, zatímco hodnoty tabulky 1. 1. ano. 

 

Dopady na životní prostředí 

Zjištění ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů má tedy pozitivní dopad 
na životní prostředí, neboť při zjištění, že má odpad tuto vlastnost, je potřeba s ním nakládat 
náležitým způsobem, který neohrozí živé organismy. Ponechání pouze méně přísných 
limitních hodnot testů ekotoxicity nebude mít žádný dopad na životní prostředí. Tabulka 
s méně přísnými limitními hodnotami výsledků zkoušek ekotoxicity byla v platnosti již nyní. 

Zároveň testování se bude provádět (stejně jako u varianty 1) pouze na mikroorganismech, 
řasách a semenech rostlin jako zkušebních organismech, nikoli na obratlovcích (rybách), což 
je z hlediska humánnosti přijatelné.  

 

2.7.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 4: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

Možnost využít pouze méně 
přísné limitní hodnoty testu 
pro zkoušku ekotoxicity 

*** Náklady na provedení 
testu ekotoxicity 

8 – 16 tis. 
Kč/test 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Sociální dopady 

 - - - - 

 Životní prostředí 

   
Při hodnocení ekotoxicity  
využití ryb jako zkušebního 
organismu 

*** 

Varianta 1 
Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 
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Podnikatelské prostředí 

  Náklady na provedení 
testu ekotoxicity 

8 – 16 tis. 
Kč/test 

  
Ponechání přísnějších 
limitních hodnot testu pro 
zkoušku ekotoxicity 

*** 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

Odstranění testování na 
rybách jako zkušebním 
organismu při hodnocení 
ekotoxicity 

***   

Varianta 2 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

Méně přísné limitní hodnoty 
testu pro zkoušku ekotoxicity *** Náklady na provedení 

testu ekotoxicity 
8 – 16 tis. 

Kč/test 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

Odstranění testování na 
rybách jako zkušebním 
organismu při hodnocení 
ekotoxicity 

***   
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2.8 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 2 
2. Varianta 1 
3. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 2, neboť dojde k zamezení provádění testů na rybách 
a ponechání pouze méně přísných limitních hodnot požadavků na výsledek zkoušek 
ekotoxicity. Změna limitů pro výsledky hodnocení ekotoxicity nebude mít dopad na životní 
prostředí ani na současnou cenu na provedení testu. 

3 Doplnění nových druhů odpadu do Katalogu odpadů 

3.1 Definice problému 
Stávající seznam odpadů nebyl ani na evropské úrovni již dlouhou dobu výrazně aktualizován.  

Evropský katalog odpadů také v současné době neodpovídá potřebám odpadové praxe a ani 
jednotlivým požadavkům evropských odpadových předpisů, které vyžadují specifické 
nakládání nebo sledování odpadových toků, které nemají v seznamu své vlastní katalogové 
číslo.  

S ohledem na výše uvedené se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo stávající katalog 
doplnit. 

3.2 Identifikace dotčených subjektů 
• původci odpadů 
• provozovatelé zařízení 
• orgány státní správy v odpadovém hospodářství 
• Český statistický úřad 

3.3 Popis cílového stavu 
Cílem vyhlášky je doplnění katalogu odpadů o nové druhy, které umožní zařazení odpadů, 
které v současné době nebylo možné do katalogu zařadit.  

 

3.4 Zhodnocení rizika 
Riziko v případě nedoplnění je zachování stávajících problémů při zařazování odpadů podle 
katalogu odpadů. Na druhé straně existuje riziko, že zavedení nových druhů odpadů přinese 
diskontinuitu ve sledování a vykazování odpadů.  

3.5 Návrh variant řešení 
Nebude vyhodnocována nulová varianta. Její nedostatky jsou popsány již v definici problému. 
Finančně ani administrativně nemá varianta zachování stávající řešení žádné náklady. 
Nicméně o změně přístupu Ministerstvo životního prostředí již rozhodlo, posouzeny proto 
budou dvě varianty řešení, které přicházejí v úvahu.  
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3.5.1 Varianta 1 
Do katalogů odpadů budou doplněna nová katalogová čísla odpadů. V případě varianty 1 i 2 
je počítáno s nastavením přechodného období po dobu tří let na zahájení používání nových 
druhů odpadů.  

3.5.2 Varianta 2 
Do katalogu odpadů budou doplněny k některým druhům odpadů osmimístná katalogová čísla 
poddruhů odpadu. K těmto poddruhům odpadu se bude odpad přímo zařazovat. Nebude se 
se zařazovat do druhu a následně poddruhu odpadu, ale pokud bude odpad odpovídat 
konkrétnímu poddruhu odpadu bude zařazen přímo k tomuto poddruhu odpadu. Zároveň 
příslušnost k poddruhu bude pro některé účely znamenat, že odpad přísluší k nadřazenému 
druhu odpadu.  

3.6 Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.6.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Do číselníků, které používají elektronické systémy, bude nezbytné doplnit nové druhy odpadů. 
Taková úprava nese náklady v řádu desítek tisíc Kč na každý systém. Vzhledem k tomu, že 
bude nezbytné upravit jak Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, tak jeho modul 
SEPNO pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a dále Informační systém 
odpadového hospodářství, programy, kterými zpracovávají hlášení obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností a elektronické systémy, ve kterých pracují krajské úřady, a také 
elektronický systém, ve kterém s daty pracuje Český statistický úřad lze předpokládat celkové 
náklady na straně státní správy ve výši 400 000 Kč. Tyto náklady je nutné brát v kontextu 
přípravy nového elektronického řešení Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
i Informačního systému odpadového hospodářství. Část výše uvedených nákladů by tak 
nebyla vynaložena navíc, protože bude tak jako tak součástí nákladů na budování nových 
elektronických systémů. 

Změna může mít vliv na rozpočty obcí, pokud využívají dostupné komerční softwary pro vedení 
odpadové evidence. Náklady na úpravu lze předpokládat ve výši nižších stovek korun na jednu 
obec.   

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Dopady na podnikatele lze očekávat v případě, že k vedení odpadové evidence využívají 
nějaký z komerčních softwarových produktů, které budou vyžadovat úpravu. Takové řešení 
využívá většina povinných osob v odpadovém hospodářství. Náklady jednoho 
podnikatelského subjektu na úpravu těchto systémů lze předpokládat v řádu nižších stovek 
korun. 

 

Dopady na životní prostředí 

Tato varianta nemá žádné dopady na životní prostředí. 
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Dopady na výkon státní statistické služby 

Tato varianta má výrazně negativní dopad na výkon státní statistické služby, protože doplnění 
nových druhů odpadu se data z odpadového hospodářství stanou neporovnatelná s ostatními 
členskými státy. Zároveň výrazně znesnadňuje samotné vykazování dat o odpadovém 
hospodářství v souladu s nařízením o statistice odpadů. Zároveň se ztratí u části odpadů 
možnost porovnávat datové řady o jednotlivých druzích odpadu s dobou před zavedením 
nových druhů odpadu.  

Na straně Českého statistického úřadu je možné očekávat náklady na úpravu softwarového 
vybavení ve výši několika desítek tisíc korun.  

 

b) Varianta 2 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě této změny bude muset být úprava věch souvisejících elektronických systémů a 
softwarového vybavení nákladnější. Nepůjde pouze o doplnění číselníků, které používají 
elektronické systémy, ale bude muset být upravena jejich struktura. Taková úprava 
představuje náklady okolo 200 tisíc Kč na každý systém. Vzhledem k tomu, že i v tomto 
případě bude nezbytné upravit jak Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, tak 
jeho modul SEPNO pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a dále Informační systém 
odpadového hospodářství, programy, kterými zpracovávají hlášení obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností a elektronické systémy ve kterých pracují krajské úřady a také 
elektronický systém, ve kterém s daty pracuje Český statistický úřad lze předpokládat celkové 
náklady na straně státní správy ve výši 800 000 Kč. I v tomto případě bude část těchto nákladů 
pokryta v rámci přípravy nového elektronického řešení Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností a Informačního systému odpadového hospodářství.  

Změna může mít vliv na rozpočty obcí, pokud využívají dostupné komerční softwary pro vedení 
odpadové evidence. Náklady na úpravu lze předpokládat několika set Kč na jednu obec, tyto 
náklady budou vyšší než v případě varianty 1.   

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V  případě dopadů na podnikatele lze očekávat vyšší náklady na úpravu evidenčních softwarů. 
Stejně jako v případě obcí budou tyto náklady ve výši několika set Kč, ale budou vyšší než 
v případě varianty 1.  

 

Dopady na životní prostředí 

Tato varianta nemá žádné dopady na životní prostředí. 

 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Tím že budou nové druhy zavedeny pouze jako poddruhy stávajících druhů odpadů, odstraňují 
se negativní dopady, které by mohlo zavedení nových druhů odpadů mít, jako je 
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neporovnatelnost s ostatními členskými státy nebo nesnadné vykazování dat o odpadovém 
hospodářství v souladu s nařízením o statistice odpadů. Tím, že se jedná o osmimístná 
katalogová čísla poddruhů odpadů, které mají první šestičíslí shodné se základním druhem 
odpadu podle evropského katalogu. Je kdykoliv možné jednoduše převést všechny odpady na 
základní evropské druhy odpadů a všechny možné problémy tak odpadají, a je zachována 
možnost sledovat vývoj množství odpadu v čase i před okamžikem zavedení nových poddruhů 
odpadu.  

Na straně Českého statistického úřadu je možné očekávat náklady na úpravu softwarového 
vybavení ve výši okolo 200 tisíc Kč. 

3.6.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 4: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Podrobnější přehled o 
nakládání s odpady *** 

Náklady na úpravu 
elektronických systémů 

a souvisejících programů 

Max 400 tis. 
Kč 

Z toho ČSÚ 
70 tis. Kč. 

Podnikatelské prostředí 

Podrobnější rozlišení kovů a 
možnost využívat pro 
obchodování s odpady 
podrobná katalogová čísla 

 Náklady na úpravu 
evidenčních softwarů Max 300 Kč 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - Náklady obcí na úpravu 
evidenčních softwarů Max 300 Kč. 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 

Varianta 2 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Podrobnější přehled o 
nakládání s odpady *** 

Náklady na úpravu 
elektronických systémů 

a souvisejících programů 

Max 800 tis. 
Kč 

Z toho ČSÚ 
(200 tis) 

Podnikatelské prostředí 
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Podrobnější rozlišení kovů a 
možnost využívat pro 
obchodování s odpady 
podrobná katalogová čísla 

 Náklady na úpravu 
evidenčních softwarů Max 700 Kč 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - Náklady obcí na úpravu 
evidenčních softwarů Max 700 Kč. 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 

 

 

3.7 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 2 
2. Varianta 1 

Doporučujeme přijmout variantu 2. Tato varianta sice přináší vyšší náklady, a to až 
dvojnásobné, zároveň ale nepřináší problémy, které by mělo zavedení zcela nových druhů 
odpadů.  
 

4 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Vzhledem k tomu, že pro hodnocení ekotoxicity jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů 
se předpokládá pouze sloučení obou současně platných tabulek, vypuštění hodnocení 
na rybách a ponechání pouze méně přísných limitních hodnot požadavků na výsledek 
zkoušek ekotoxicky, nepředpokládáme, že by implementace nové vyhlášky činila dotčeným 
subjektům, tj. osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, potíže.  

Vynucování vyhlášky bude probíhat jako dosud. Subjektem odpovědným za vynucování je 
Česká inspekce životního prostředí. 

5 Přezkum účinnosti regulace 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhláška nastavuje přechodné období pro používání starého 
způsobu zkoušek ekotoxicky jako jedné z nebezpečných vlastností odpadů, lze předpokládat 
plynulý přechod a domníváme se, že není třeba stanovovat konkrétní datum přezkumu 
účinnosti. Přezkum bude prováděn průběžně na základě výsledků z aplikační a kontrolní 
praxe, na základě údajů z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady a závěrů z kontrolní 
a sankční činnosti České inspekce životního prostředí.   
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Kritériem hodnocení přezkumu účinnosti bude skutečnost, že nedojde k výrazným změnám 
v množství odpadů hodnocených jako nebezpečný s nebezpečnou vlastností ekotoxický a ani 
k nárůstu problematického nakládání s odpady souvisejícího s touto nebezpečnou vlastností.   

6 Konzultace a zdroje dat 
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 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  

Navrhovaný test ekotoxicky je navíc doporučen v technické zprávě CEN pro využití odpadů 
(CEN/TR 16110 Charakterization  of waste - Guidance on the use of ecotoxicity test applied 
to waste.), stejně jako kontaktní test s vyššími rostlinami. 

Znění vyhlášky bylo na pracovní úrovni konzultováno se zástupci Státního zdravotního ústavu. 

 

 

7 Seznam použitých zkratek 
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady 

CEN Evropský normalizační výbor 

EC50 
koncentrace /efektivní/, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % 
testovacích organismů 

LID nejnižší koncentrace neúčinného ředění 
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8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor odpadů 

email: stepan.jakl@mzp.cz 

tel: +420 267 122 244 

 

Ing. Eva Kajanová 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor odpadů 

email: eva.kajanova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 807 
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