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VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2016

o Katalogu odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zá-
kona č. 320/2002 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu
odpadů a

c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností na zařazení odpadu podle Ka-
talogu odpadů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako ne-
bezpečná v důsledku splnění kritérií stanove-
ných v částech 2 až 5 přílohy I přímo použi-
telného předpisu Evropské unie o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí2),

b) těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu,
arsenu, kadmia, chromu s oxidačním čís-
lem VI, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru,
thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové po-
době, pokud jsou klasifikovány jako nebez-
pečné látky,

c) přechodným kovem jakákoli sloučenina skan-
dia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria,

niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa,
niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu,
včetně těchto látek v kovové podobě, pokud
jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

d) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost
složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný
odpad na kategorii ostatní odpad,

e) částečně stabilizovanými odpady odpady, které
po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné
složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky,
které nejsou klasifikovány jako nebezpečné
a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém
časovém období mohly uvolňovat do životního
prostředí,

f) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fy-
zikální skupenství odpadu pomocí přísad beze
změny chemických vlastností odpadu.

§ 3

Katalog odpadů

Katalog odpadů je uveden v příloze k této vy-
hlášce.

Postup pro zařazování odpadu
do Katalogu odpadů podle druhů

§ 4

(1) Původce odpadů nebo oprávněná osoba za-
řazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů
odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první
dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí
podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

(2) Podle odvětví, oboru nebo technologického
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1) 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.

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



procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá
odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podsku-
pina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název
druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při
tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

(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 Ka-
talogu odpadů.

(4) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalo-
gové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se
katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

(5) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalo-
gové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému od-
padu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze sku-
piny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2.
V názvu odpadu se uvede technický nebo běžně uží-
vaný název. Pokud původce nebo oprávněná osoba
zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvoj-
číslí 99 více druhů odpadů, které se tudíž budou pro
účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu,
nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady
v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1
písm. h) zákona o odpadech soustřeďovány utříděně.

(6) V případě, že se odpad skládá z více složek,
které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samo-
statnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení
k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škod-
livých účinků na člověka a na životní prostředí nej-
více nebezpečný.

§ 5

(1) Odpady z autovraků se zařazují pod kata-
logová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad
z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové
číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným
v § 4 odst. 2, 3 a 5.

(2) Do skupiny 20 se zařadí odpady pouze
v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo
o odpady charakteru komunálního odpadu vznika-
jící při nevýrobní činnosti právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání.

(3) Odděleně sbíraný obalový odpad, včetně
jeho směsí, se i v případě, že byl vytříděn z komunál-
ního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01.

§ 6

(1) Původce odpadů, který produkuje odpad
podobný komunálnímu odpadu, vytřídí z tohoto
odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky, které
zařadí do podskupiny odpadů 20 01, případně do
podskupiny 15 01, a zbylou směs nevyužitelných
druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro
účely využití nebo odstranění pod katalogové číslo
samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komu-
nální odpad.

(2) Původce odpadu odpad, který předává do
systému pro nakládání s komunálními odpady zave-
deného obcí v souladu s § 17 odst. 4 zákona o od-
padech, utřídí a zařadí podle Katalogu odpadů v sou-
ladu se systémem stanoveným obcí.

(3) Provozovatel zařízení ke sběru auto-
vraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové čís-
lo 16 01 04*.

(4) Zpracovatel autovraků může autovrak zařa-
zený pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí ne-
bezpečných částí autovraku a odčerpání jeho pro-
vozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06.

Postup pro zařazování odpadu
do Katalogu odpadů podle kategorií

§ 7

(1) Nebezpečné odpady jsou označeny v Kata-
logu odpadů symbolem „*“.

(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu
druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla od-
padu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný
odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod kata-
logové číslo podle toho, zda se podle § 6 odst. 1
písm. a) a c) zákona o odpadech jedná o nebezpečný
odpad či nikoliv.

(3) Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje
podle koncentrace látek v odpadech nebo, nesta-
noví-li přímo použitelný předpis Evropské unie
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2) ji-
nak, provedením zkoušky v laboratořích nebo od-
borných pracovištích, akreditovaných podle tech-
nické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování
shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zku-
šebních a kalibračních laboratoří. V případě zkoušek
na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7
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přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasi-
fikaci, označování a balení látek a směsí2).

(4) Nebezpečná vlastnost odpadu infekčnost se
posuzuje na základě popisu vzniku odpadu, z odbor-
ného posudku technologie, v níž dochází k produkci
nebo úpravě odpadu, a popisu odpadu z hlediska
možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy
č. 1 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů3).

§ 8

(1) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu
posouzena na základě zkoušky i za využití koncen-
trací nebezpečných látek stanovených v přímo pou-
žitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů4), mají přednost výsledky
zkoušky.

(2) U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé,
HP 6 Toxické a HP 8 Žíravé se pro posouzení pou-
žijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené
v příloze přímo použitelného předpisu Evropské
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li
látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší
než mezní hodnota, nezahrne se do žádného vý-
počtu mezní hodnoty.

(3) Odpady obsahující polychlorované di-
benzo-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, toxa-
fen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují
koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie o perzistentních
organických znečišťujících látkách5), se klasifikují
jako nebezpečné.

(4) Koncentrační limity stanovené v příloze
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebez-
pečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté
slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečiš-
těny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů

v kompaktní formě, které se považují za nebezpečné
odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako
nebezpečné v příloze k této vyhlášce.

(5) Při posouzení nebezpečných vlastností od-
padů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v přílo-
ze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2):

a) 1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasi-
fikace a označování látek: poznámky B, D, F, J,
L, M, P, Q, R a U,

b) 1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování
směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

(6) Pro účely evidence se odpady zařazené po-
dle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné ozna-
čují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se
označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie ne-
bezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1
písm. a) a c) zákona o odpadech a nemají v Katalogu
odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“,
se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle
Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do ka-
tegorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení
nebezpečných vlastností odpadů se označují ja-
ko „N/O“.

§ 9

Náležitosti návrhu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na zařazení odpadu

podle Katalogu odpadů

Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu od-
padů, který podává obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 5 odst. 2 zákona o odpadech Mi-
nisterstvu životního prostředí, obsahuje

a) název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad
vzniká, a popis technologického procesu, při
kterém odpad vzniká,

b) charakteristiku vstupních surovin používaných
v technologickém procesu, při kterém odpad
vzniká,
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3) Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/

/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických

znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.



c) údaje o složení odpadu a jeho nebezpečných
vlastnostech a

d) návrh na zařazení odpadu podle Katalogu od-
padů.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog od-
padů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů).

2. Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva životního prostředí č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, do-
vozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

3. Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva životního prostředí č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, do-
vozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

4. Část druhá vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě
odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam ne-
bezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, do-
vozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve
znění pozdějších předpisů.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2016

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013
Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použi-
telný předpis Evropské unie2) a upravuje

a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů,

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů,

d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů,

e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlast-
ností odpadů,

f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných
vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“),

g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných
vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen „sdě-
lení“).

§ 2

Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů

Žádost o udělení pověření k hodnocení nebez-
pečných vlastností odpadů obsahuje kromě obec-
ných náležitostí podle správního řádu3)

a) adresu elektronické pošty žadatele, pokud nemá
ustanoveného odborného zástupce,

b) jméno a příjmení a adresu elektronické pošty
odborného zástupce žadatele, byl-li ustanoven,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního do-
kladu, je-li žadatelem fyzická osoba, která není
oprávněna k podnikání, pokud jí byl takový do-
klad vydán,

d) výčet nebezpečných vlastností odpadů uvede-
ných v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů2), pro jejichž hodnocení je žádáno o udě-
lení pověření,

e) ověřené kopie dokladů prokazujících odbornou
způsobilost žadatele nebo odborného zástupce
žadatele pro hodnocení nebezpečných vlast-
ností odpadů podle § 7 odst. 5 až 7 zákona o od-
padech,

f) doklad o zaplacení správního poplatku4).

§ 3

Obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Návrh na prodloužení platnosti pověření k hod-
nocení nebezpečných vlastností odpadů obsahuje
kromě obecných náležitostí podle správního řádu3)

a) adresu elektronické pošty žadatele, pokud nemá
ustanoveného odborného zástupce,

b) jméno a příjmení a adresu elektronické pošty
odborného zástupce žadatele, byl-li ustanoven,

c) výčet nebezpečných vlastností odpadů uvede-
ných v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů2), pro jejichž hodnocení se navrhuje pro-
dloužení platnosti pověření,

d) doklad o absolvování školení pro hodnocení ne-
bezpečných vlastností odpadů žadatelem nebo
odborným zástupcem žadatele,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých
směrnic.

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

3) § 45 ve spojení s § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4) Položka č. 122 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.



e) doklad o zaplacení správního poplatku4).

§ 4

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů

Obsahem školení pro hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů jsou vždy informace o

a) právních předpisech pro hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů, včetně souvisejících
právních předpisů a přímo použitelných před-
pisů Evropské unie,

b) zařazování odpadů podle Katalogu odpadů,

c) zásadách pro stanovení programu zkoušení od-
padů s důrazem na dokumentaci celého procesu
vzorkování a nakládání se vzorky před jejich
předáním ke zkouškám a interpretaci výsledků
zkoušek,

d) zásadách bezpečnosti práce při vzorkování od-
padů,

e) způsobu a postupu hodnocení jednotlivých ne-
bezpečných vlastností v souladu s § 6,

f) postupu pro výběr laboratoří a odborných pra-
covišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitos-
tech protokolů o výsledcích zkoušek a jejich in-
terpretaci,

g) zdravotních rizicích a rizicích pro životní pro-
středí při nakládání s nebezpečnými odpady,

h) obsahu a náležitostech osvědčení a sdělení,

i) postupu pro uchovávání dokumentů souvisejí-
cích s hodnocením nebezpečných vlastností od-
padů,

j) používání informačního systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí5)
pro hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů.

§ 5

Kritéria a definice nebezpečných
vlastností odpadů

Definice nebezpečných vlastností odpadů, li-
mitní hodnoty a kritéria, na jejichž základě se jed-
notlivé nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí, jsou
stanoveny v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů2), v Katalogu odpadů6) a v příloze č. 1 k této
vyhlášce, pokud jde o nebezpečné vlastnosti uvedené

v příloze přímo použitelného předpisu Evropské
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů2) pod
označením kódem HP 9, HP 14 a HP 15.

§ 6

Postup hodnocení nebezpečných vlastností
odpadu a jejich klasifikace

(1) Nebezpečné vlastnosti lze vyloučit pouze
u odpadů vznikajících nebo vzniklých řízeným nebo
známým postupem zaručujícím pro hodnocený od-
pad neměnné vlastnosti.

(2) Hodnocení jednotlivých nebezpečných
vlastností odpadu se provádí porovnáním kritérií a li-
mitních hodnot ukazatelů stanovených pro tyto
vlastnosti podle § 5 se zjištěnými vlastnostmi hodno-
ceného odpadu, které byly získány od žadatele nebo
zkouškami odpadu podle § 7 a 8 nebo z jiných do-
kumentovaných zdrojů.

(3) Zdroje, z nichž pověřená osoba vycházela
v rámci svého hodnocení, musí být v dokumentaci
postupu pověřené osoby uvedeny pro každou hod-
nocenou vlastnost samostatně. Zkoušky odpadu se
provádějí pouze v případě, že pro účely hodnocení
jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu shro-
mážděné podklady nepostačují k úsudku pověřené
osoby. Úsudek musí být v rámci dokumentace po-
stupu pověřené osoby odůvodněn ve vztahu ke kaž-
dému ukazateli stanovenému jako kritérium nebez-
pečné vlastnosti.

(4) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu
hodnocena na základě zkoušky odpadu i za využití
koncentrací nebezpečných látek stanovených v pří-
loze přímo použitelného předpisu Evropské unie
o nebezpečných vlastnostech odpadů2) nebo v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce a úsudku, mají přednost
výsledky zkoušky odpadu.

(5) Protokoly o zkouškách odpadu předložené
žadatelem o hodnocení nebezpečných vlastností od-
padu může pověřená osoba použít jako podklad
k hodnocení jen v případě, že zkoušky byly prove-
deny v laboratořích nebo na odborných pracovištích,
která splňují podmínky uvedené v § 8 odst. 2, a vzor-
kování bylo provedeno a dokumentováno v souladu
s požadavky § 7 a 8.

(6) Při hodnocení nezbepečných vlastností od-
padu se musí přihlížet i ke skutečnosti, že po odběru
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5) Zákon 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.

6) Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.



vzorků odpadu může při nakládání s odpadem dojít
ke kvantitativní nebo kvalitativní změně hodnoce-
ného odpadu. Tato skutečnost musí být zohledněna
v dokumentaci dokládající výsledek hodnocení.

(7) Pověřená osoba je povinna uchovávat
všechny dokumenty související s hodnocením
nebezpečných vlastností odpadů po dobu nejmé-
ně 5 let.

Zkoušení odpadů pro účely hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů

§ 7

(1) Zkoušky odpadů se provádějí na vzorcích,
které byly odebrány z hodnoceného odpadu.

(2) Před odběrem vzorků musí být zpracován
program zkoušení. Součástí programu zkoušení je
plán odběru vzorků, jehož obsahové náležitosti jsou
uvedeny v technické normě ČSN EN 14899 ze dne
1. července 2006 Charakterizace odpadů – Vzorko-
vání odpadů – Zásady přípravy programu vzorko-
vání a jeho použití.

(3) Vzorkování odpadu prováděné na základě
programu zkoušení pro účely hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadu musí splňovat požadavky na
vzorkování odpadů stanovené v technické normě
ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakte-
rizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady pří-
pravy programu vzorkování a jeho použití.

(4) O odběru vzorků musí být sepsán protokol,
který je spolu s plánem odběru vzorků a protokoly
o provedených zkouškách odpadu podkladem pro
vydání osvědčení nebo sdělení. Náležitosti proto-
kolu o odběru vzorků odpadu jsou uvedeny v tech-
nické normě ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006
Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zá-
sady přípravy programu vzorkování a jeho použití.

(5) Za zpracování programu zkoušení a plánu
odběru vzorků odpadu pro účely hodnocení nebez-
pečných vlastností odpadu a za jejich obsah odpo-
vídá pověřená osoba podílející se na hodnocení
dotčeného odpadu.

(6) Odběr vzorků odpadů na základě plánu od-
běru vzorků podle odstavce 2 může provádět pouze

a) pověřená osoba,

b) odborně způsobilá fyzická osoba, která byla
pro vzorkování odpadů certifikována podle

technické normy ČSN EN ISO/IEC 17024 ze
dne 1. května 2013 Posuzování shody – Vše-
obecné požadavky na orgány pro certifikaci
osob, nebo

c) laboratoř nebo odborné pracoviště, které byly
pro vzorkování odpadů podle technické normy
ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Cha-
rakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zá-
sady přípravy programu vzorkování a jeho pou-
žití akreditovány podle technické normy
ČSN EN ISO/IEC 17025 ze dne 1. listopadu
2005 Posuzování shody – Všeobecné poža-
davky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří.

§ 8

(1) V rámci ověřování nebezpečných vlastností
odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech může
vzorky odpadů odebírat podle plánu odběru vzorků
uvedeného v § 7 odst. 2 i fyzická osoba, kterou
osoba uvedená v § 7 odst. 5 před odběrem prokaza-
telně proškolila. Toto proškolení má platnost 1 rok.

(2) Zkoušky odpadů se provádějí v laboratořích
nebo na odborných pracovištích, akreditovaných
podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025
ze dne 1. listopadu 2005 Posuzování shody – Vše-
obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kali-
bračních laboratoří. Způsobilost laboratoře nebo od-
borného pracoviště se vztahuje pouze na metody
jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci,
které jim bylo vydáno.

(3) Pro hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů lze použít pouze zkušební metody, které jsou
uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské
unie o zkušebních metodách podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20067),
v poznámkách Evropského výboru pro normalizaci
nebo v jiných mezinárodně uznávaných zkušebních
metodách a pokynech.

(4) Z hodnoceného celku odpadu musí být ode-
brán takový počet vzorků ke zkouškám odpadů,
který umožní minimalizovat vlivy případné nestej-
norodosti odpadů a vliv případných chyb při odbě-
rech vzorků odpadu a jejich zkoušení. Výsledky
zkoušek odpadů se vyhodnocují statistickou meto-
dou a toto vyhodnocení je podkladem pro klasifikaci
odpadu.
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7) Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.



§ 9

Obsah žádosti o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadu

(1) Žádost původce odpadu nebo oprávněné
osoby o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
obsahuje

a) obchodní firmu nebo název, právní formu
a adresu sídla, je-li žadatel právnickou osobou;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu
sídla, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c) číslo jednací, datum vydání a dobu platnosti
rozhodnutí příslušného správního orgánu,
včetně jeho názvu, k souhlasu k nakládání s ne-
bezpečnými odpady nebo k provozování zaří-
zení k nakládání s odpady, pokud bylo vydáno,

d) zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,

e) popis vzniku odpadu, určení místa vzniku od-
padu adresou provozovny a identifikačním
číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přidě-
leno, a popis provozu, zařízení, technologie
a postupu úpravy, při němž odpad vznikl, výčet
a vlastnosti surovin, které byly použity a vstu-
pují nebo mohou vstupovat do odpadu,

f) charakteristiku odpadu a specifikaci složení od-
padu z hlediska obsahu chemických látek
a infekčních agens, které se v odpadu vyskytují
nebo jejichž výskyt lze vzhledem k původu od-
padu za určitých podmínek předpokládat,
včetně jejich vlastností a klasifikace,

g) množství produkovaného odpadu za jednotku
času.

(2) Pokud nejsou podklady podle odstavce 1
z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností od-
padu uvedených v § 5 dostačující, může pověřená
osoba na žadateli v nezbytném rozsahu požadovat
předložení dalších podkladů, a to zejména

a) plán odběru vzorků a protokol o odběru
vzorků odpadu,

b) údaje o způsobu přepravy vzorků pro účely
zkoušek nebezpečných vlastností odpadu,

c) protokoly o zkouškách odpadu provedených
s ohledem na předpokládané vlastnosti odpadu,

d) doplňující údaje o původu nebo technologii
vzniku odpadu z hlediska možného výskytu pa-
togenních mikroorganismů,

e) protokol o účinnosti dekontaminačního pro-
cesu.

Obsah osvědčení a sdělení

§ 10

(1) Osvědčení obsahuje

a) identifikační údaje žadatele o hodnocení nebez-
pečných vlastností odpadu uvedené v § 9 odst. 1
písm. a) a b),

b) identifikační údaje pověřené osoby nebo osob,
které se na hodnocení dotčeného odpadu po-
dílely, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla,
jde-li o právnickou osobu,

2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení
a adresu sídla, jde-li o fyzickou osobu opráv-
něnou k podnikání,

3. jméno a příjmení a adresu bydliště, jde-li
o fyzickou osobu,

4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c) jméno a příjmení odborného zástupce pověřené
osoby, byl-li ustanoven,

d) název druhu a katalogové číslo dotčeného od-
padu podle Katalogu odpadů a návrh na jeho
zařazení v návaznosti na výsledky jeho hodno-
cení,

e) popis provozu zařízení, vstupních surovin do
technologie nebo postupu, při němž odpad
vznikl nebo vzniká, určení místa vzniku odpadu
adresou provozovny a identifikačním číslem
provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno,
popis technologie nebo postupu vzniku od-
padu, informace o odpadu a vstupech, které
by mohly ovlivnit kvalitu odpadu, zhodnocení
řízení procesů, při nichž odpad vznikl nebo
vzniká vzhledem k neměnnosti jeho kvality,
zhodnocení neměnnosti vlastností odpadu po
jeho vzniku,

f) výsledek a zdůvodnění hodnocení jednotlivých
nebezpečných vlastností odpadu,

g) dobu platnosti osvědčení a podmínky v něm
stanovené,

h) četnost a způsob následné kontroly vlastností
odpadu, podmínky ovlivňující neměnnost tech-
nologických postupů a surovinových vstupů,

i) závěr hodnocení,

j) identifikační číslo přidělené informačním systé-
mem plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí5),

k) datum vydání, podpis všech pověřených osob;
má-li pověřená osoba ustanoveného odborného
zástupce, též podpis odborných zástupců pově-
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řených osob, které se na jeho vypracování po-
dílely,

l) seznam vlastních a žadatelem poskytnutých
podkladů použitých při hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadu.

(2) V rámci náležitostí podle odstavce 2 písm. f)
musí osvědčení vždy obsahovat výsledek hodnocení
všech nebezpečných vlastností odpadu pověřenou
osobou, uvedených v příloze přímo použitelného
předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnos-
tech odpadů2). Pověřená osoba nebo osoby v osvěd-
čení uvedou u každé nebezpečné vlastnosti, zda hod-
nocení jednotlivé vlastnosti bylo provedeno na zá-
kladě úsudku pověřené osoby, na základě výsledků
zkoušek a úsudku pověřené osoby nebo na základě
výsledků zkoušek.

(3) Sdělení obsahuje náležitosti uvedené v od-
stavci 2 písm. a) až f) a i) až l). V rámci náležitostí
podle odstavce 2 písm. f) musí sdělení vždy obsaho-
vat výsledek hodnocení jedné nebo více nebezpeč-
ných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo
použitelného předpisu Evropské unie o nebezpeč-
ných vlastnostech odpadů2), které byly u odpadu
při hodnocení zjištěny, nebo které nebylo možné
vyloučit. Pověřená osoba ve sdělení uvede, zda hod-
nocení jednotlivých nebezpečných vlastností bylo
provedeno na základě úsudku pověřené osoby, vý-
sledků zkoušek odpadu a úsudku pověřené osoby
nebo výsledků zkoušek odpadu.

§ 11

(1) V případě, že dotčený odpad hodnotí více

než jedna pověřená osoba, skládají se osvědčení nebo
sdělení z

a) části obsahující hodnocení podle § 10 odst. 2
písm. f) jedné nebo souboru nebezpečných
vlastností odpadu, které provedla každá pově-
řená osoba podílející se na hodnocení odpadu,

b) částí podle § 10 odst. 2 písm. a) až e) a g) až l),
které jsou společné pro všechny pověřené oso-
by podílející se na hodnocení odpadu.

(2) Nedílnou součástí osvědčení a sdělení v lis-
tinné podobě je dokumentační zpráva o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadu . Náležitosti obsahu
této zprávy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Mi-
nisterstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hod-
nocení nebezpečných vlastností odpadů.

2. Vyhláška č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva životního prostředí a Minister-
stva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2016.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 94 / 2016Strana 1836 Částka 38



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 94 / 2016Částka 38 Strana 1837



Sbírka zákonů č. 94 / 2016Strana 1838 Částka 38



Sbírka zákonů č. 94 / 2016Částka 38 Strana 1839



Sbírka zákonů č. 94 / 2016Strana 1840 Částka 38



Sbírka zákonů č. 94 / 2016Částka 38 Strana 1841



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 94/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 94 / 2016Strana 1842 Částka 38



Sbírka zákonů č. 94 / 2016Částka 38 Strana 1843



95

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 16. prosince 2015

o vydání výměru MF č. 01/2016,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 27. listopadu 2015 vydalo výměr MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2015 ze dne 30. listopadu 2015
a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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Sbírka zákonů 2016

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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