




Ekoauditová novela zákona o odpadech 

Nebezpečné odpady 

 

 



Ekoauditová novela zákona o odpadech 

► vychází z usnesení vlády č. 419 ze dne 31. května 2010. – 

(Informace o návrhu opatření k posílení 
konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací 
nadbytečných požadavků environmentální legislativy) 

 

► snížení administrativní zátěže podnikatelů vyplývající ze zákona o 

odpadech. 

 

► napravení některých problémů, vyvolaných tzv. euronovelou 

 

► původně předpokládaná účinnost 1. leden 2012 

 

 



Připravované změny 

 
 

Požadavky ekoauditu 
 
 

Zrušení povinnosti původců odpadu zpracovávat POH (povinnost 
zůstane zachována pouze pro obce)  
 
Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro 
který je možno vykonávat funkci  odpadového hospodáře  
 
Zrušení povinnosti původce žádat o souhlas shromažďování 
nebezpečných odpadů  
 
Zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
- zavedení elektronického informačního systému 

 



Přetrvávající rozpory 

Zrušení souhlasu ke shromažďování vlastních nebezpečných 

odpadů pro původce  

 

Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský, Středočeský a Zlínský kraj 

 

 

 

Povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství původce 

odpadů  

 

Zlínský kraj 



Připravované změny 

§ 6  
zařazování odpadu podle kategorií  

 
 

Zajištění souladu se směrnicí (rámcovou směrnicí zrušena směrnice o 
nebezpečných odpadech)  

 
Zrušen seznam složek, které činí odpad nebezpečným  
 Třeba zrušit přílohu č. 5 zákona 
 
Zrušen samostatný seznam nebezpečných odpadů 
 Třeba změnit odkazy na Katalog odpadů 

 

 



Připravované změny 

§ 6  
zařazování odpadu podle kategorií  
 
Odpad se zařadí do kategorie nebezpečný, pokud:  
 
• vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu,  
 

• je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
 

• je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu 
odpadů jako nebezpečný. 

 

Možnost Inspekce v důvodných pochybnostech může uložit povinnost požádat o 

hodnocení (rozhodnutím) 



Připravované změny 

 
§8 odstavec 2 
 
Osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí pěti let od jeho 

odejmutí. 

 

§ 7 až § 9 

Informační systém hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
 
Osvědčení a sdělení o výsledcích se budou nově vydávat prostřednictvím ISPOP 

 
- snížení administrativní zátěže žadatelů o hodnocení 
- zlepšení kontroly hodnocení ze strany přísl. orgánů  
 



Připravované změny 

 

Informační systém hodnocení nebezpečných vlastností odpadu 

 

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. 

 

Žádost se podává prostřednictvím ISPOP.  
 
Údaje o jednotlivých prováděných hodnoceních zadává pověřená osoba 

do ISPOP. Také osvědčení a sdělení vydá prostřednictvím ISPOP. 
 

Přístup ČIŽP, KÚ, ORP 

 

Snížení administrativy, zabrání se obcházení zákona o odpadech. 
 



Připravované změny 

§ 40 
Elektronická evidence přepravy nebezpečného odpadu 
 
Evidence se nově vede v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP. 
 
Před zahájením přepravy jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni 

vyplnit evidenční list. 
 
Odesílatel je povinen k zásilce nebezpečného odpadu přiložit fyzicky 

evidenční list. 
 
Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne 

po převzetí odpadu převzetí potvrdit. 
 
Přímé hlášení chyb příslušným orgánům 

 

 

 
 



DĚKUJI ZA POZORNOST  

 

Mgr. Štěpán Jakl 
odbor odpadů 

 

stepan.jakl@mzp.cz 

 
 

 

 

            

 




