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I. Ekoauditová novela zákona  

o odpadech 

 
ÚV č. 419/2010 z 31.května 2010 

 

- snížení administrativní zátěže podnikatelů 

 

- úprava ustanovení, které v praxi způsobují nejasnosti 

 

- změny v přenesené působnosti zejména v evidenci  

 
-   účinnost – ? 

 

 



Harmonogram 
 

příprava návrhu: září/říjen 2010 

 

vnitřní připomínkové řízení: říjen 2010 

 

vnější připomínkové řízení: březen - květen 2010 

přetrvávají dva rozpory 

 

předložení vládě – v současné době 

 

+ novely souvisejících vyhlášek - 383/2001 Sb. 

                                                        - 376/2001 Sb. 

                                                        - 381/2001 Sb. 



 

II. Změny, které přináší ekoauditová 

novela  

 
 

1. Zrušení povinností 

                           

   zpracování POH původcem  
    (kromě obcí) 

   souhlas ke shromažďování NO  
     pro původce 

   počet subjektů, pro které může  
     vykonávat funkci odpadový  
     hospodář 

 

                                                                

 

 



 

 

2.   Změněné povinnosti 

                           

      zařazování odpadu podle kategorií 

zrušení přílohy č. 5  

zrušení seznamu NO                                             

 
Zařazení do kategorie nebezpečný odpad  

 

a) vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností 

 

b) uveden v Katalogu odpadu pod jedním katalogovým číslem jako 
nebezpečný 

 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu 
odpadů jako nebezpečný 

 

 
 

 



  hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

 - odpad po úpravě 

 

     - ČIŽP může v odůvodněných případech      
   požádat o hodnocení „N“ vlastností 

 

     - po odejmutí pověření možnost požádat za 5  
  let 

 

                                                                

 

 

 



Elektronizace 
 

Agenda pověřených osob 

Přeprava nebezpečných odpadů 

 

Vydávání osvědčení a sdělení v informačním systému 

 centralizace 

 snížení administrativní zátěže státní správy 

 usnadnění přístupu žadatelů k pověřeným osobám  

 jednotný přehled  

 efektivita kontrol   

 

 



Informační systém hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu 

 

osvědčení a sdělení o výsledcích se budou nově vydávat 

prostřednictvím ISPOP 

 

pověřeným osobám budou přiděleny přihlašovací údaje do 

systému v rámci udělení pověření, stávajícím pověřeným osobám 

budou přihlašovací údaje přiděleny do předpokládaného termínu 

účinnosti této části novely (původně     1. 1. 2013) 

 

přístup ČIŽP, KÚ, ORP 

 

zabrání se obcházení zákona o odpadech 

 



Elektronizace evidence přepravy  

nebezpečného odpadu 
  

- požadavek UV 1076 

- přeprava evidována v systému, při přepravě přítomen 1 evidenční list 

– může být ručně dopsán do formuláře 

- zadání do systému před přepravou 

- potvrzení příjemce do 1 dne od obdržení odpadu 

      (pokud obsahuje neuvedené odpady nebo nesouhlasí počet kusů  

      obalu – nepřevezme) 

- váha ? 

- mobilní zařízení 

 

 

 



Evidenční list pro přepravu NO 



Evidenční list pro mobilní zařízení 

 



Připravované změny 

 39 

Změny v oblasti evidence a ohlašování 

  

• informace o zahájení, ukončení nebo přerušení provozu zařízení se budou 

nově posílat KÚ a nikoli ORP. Pro přeposílání informací z KÚ na 

ministerstvo je stanoveno 30 dnů.  

 

• KÚ jsou povinny zasílat ministerstvu informace o každém vydaném 

rozhodnutí do 15 od nabytí právní moci aktuální přehled o vydaných 

rozhodnutích ministerstvo je bude zveřejňovat 

 

• zavedení katalogu zařízení 

 

• zrušení hlášení o dopravci 

 

 

 
 



 

 

3.    Další změny 

                           

     pojem odpad  

zrušení přílohy č. 1 

 

    adaptace Nařízení EU - kdy odpad přestává  
   být odpadem 

 

     rozhodnutí KÚ kdy movitá věc je odpadem  
    (přesun do § 3) 

 

         TiO2 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                        
 

 



Změna definic nebezpečných vlastností odpadů  

 

 

 

Vzorkování odpadů 
 

Zpracování základního popisu odpadu, hodnocení přijatelnosti odpadu 
do zařízení, hodnocení neb. vlastností a další zkoušky pro dokladování 
kvality odpadu pro další nakládání s ním nebo pro zjištění jeho 
vlastností se provádějí v  akreditovaných laboratořích a odborných 
pracovištích. 

 

Způsobilost laboratoří a odborných pracovišť se vztahuje pouze na 
metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště.  

 

Vzorkování odpadu může provádět nebo řídit a za jeho průběh 
odpovídá pouze odborně způsobilá fyzická osoba.  
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