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Věc: Připomínky ČAOH k návrhu nové vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – vnější 
připomínkové řízení 
 

Vážení,  
 
v rámci vnějšího připomínkového řízení podává Česká asociace odpadového hospodářství své připomínky 
k textu návrhu této nové vyhlášky. Velmi ochotně ministerstvu v případě potřeby doplníme níže uvedenou 
argumentaci o další příklady z praxe, případně o další související aspekty. Níže uvedené připomínky vnímáme ve 
vztahu k textu vyhlášky jako zásadní. 
 
Jednotlivé připomínky: 
 
Tabulka č. 1 Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity  

Došlo ke zpřísnění procent (z 30% na 20%). Je otázkou, zda je toto zpřísnění skutečně nezbytné, jaké jsou 
objektivní důvody k tomuto zpřísnění a jaké jsou ze strany MŽP vypočítané náklady navrženého opatření. Toto 
zpřísnění dle našich informací nevychází z potřeb evropské legislativy. Žádáme o zachování dosavadních 
hodnot. 

Tabulka č. 2 Hodnoty limitních koncentrací výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP15 

Nesouhlasíme se zpřísněním hodnot polutantů uvedených v tabulce č. 2, kdy některé byly zpřísněny dokonce až 
10x (např. Ni z 50 mg/l na 4 mg/l, As z 5 mg/l na 2,5 mg/l, Cr z 50 mg/l na 7 mg/l atd.) a dále s přidáním dalších 
polutantů (RL, Cu, B, Mo, Zn, Sb, Ba) s nastavením taktéž velmi přísných hodnot, které mají oporu spíše 
v hodnocení jakosti pitné vody než jakosti povrchových vod v souvislosti s možností vyluhování polutantů 
obsažených v odpadech. Toto zpřísnění dle našich informací nevychází z potřeb evropské legislativy. Žádáme o 
zachování dosavadních hodnot. V opačném případě to bude mít vliv na navýšení nákladů na nakládání s odpady, 
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který dopadne zejména na původce odpadů. Dále upozorňujeme, že v tomto směru není potřeba výrazného 
zpřísnění hodnot ani reálný ekonomický dopad navrhovaného opatření dostatečně popsán v odůvodnění návrhu 
vyhlášky.  

 

Závěrem tohoto dopisu bych si jménem všech dotčených subjektů, které v této věci Česká asociace odpadového 
hospodářství zastupuje, dovolil požádat o účast ČAOH na ústním vypořádání připomínek k této vyhlášce a o 
zaslání písemné verze vypořádání shora uvedených připomínek. 

 

Děkuji, s pozdravem.  
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