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Věc: Připomínky ČAOH k návrhu vyhlášky ke Katalogu odpadů 

 

Vážení,  
 
v rámci vnějšího připomínkového řízení podává Česká asociace odpadového hospodářství, své 
připomínky k vyhlášce ke Katalogu odpadů.  
 
Jednotlivé připomínky: 
 

1. Stanovení postupu ( dle EU 2014/955/EU ) pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný 
odpad -  Oproti úpravě obsažené v dosavadní vyhlášce č. 381/2001 Sb. je novou vyhláškou 
transponován text legislativy EU věnovaný této problematice. Text se tak stává pro povinné 
osoby dosti nepřehledným. Pokud bude původce nebo oprávněná  chtít 
zařadit/nezařadit  odpad jako nebezpečný, musí k tomu použít další „složitý předpis EU“ a zde 
je prostor pro chyby a nejasnosti. § 5 je v novém znění složitý nesrozumitelný 
kompilát  požadavků vyhlášky a odkazů na přímo použitelný předpis EU. Z hlediska 
uživatelského je tato cesta dikce předpisu vůči povinným osobám poměrně nešťastná. MŽP by 
se mělo pokusit do textu vyhlášky definovat pro povinné osoby jasný a srozumitelný postup 
rozhodování, kdy je/není odpad zařazován jako nebezpečný. V opačném případě jsou povinné 
osoby s ohledem na nízkou přehlednost stanovených povinností a postupů vystaveny většímu 
riziku případných sankcí. 
 

2. Ve vztahu k pojmům stabilizace, solidifikace, a částečná stabilizace upozorňujeme, že je 
třeba kvalitním způsobem provázat definice těchto pojmů jak v zákoně, ve vyhlášce 
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ke katalogu odpadů a také ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. a její novele. Z odborného hlediska 
jsou nové definice těchto pojmů problémem v praxi – viz níže příklad. 
 
Zde pro příklad odkazujeme na připomínku k příloze č. 6 novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
která s těmito pojmy také pracuje – „V příloze č. 6 části „D9 - Fyzikálně-chemická úprava“ se 

v druhém odstavci věta první nahrazuje větami „Pojem solidifikace zahrnuje zpevňování 

kapalných odpadů pomocí přísad, beze změny chemických vlastností odpadu, při kterém 

může docházet ke stabilizaci nebezpečných odpadů. Ke stabilizaci může docházet i při úpravě 

pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání s přísadami a následné změny jejich fyzikálních 

a často, v návaznosti na druhy použitých přísad, i chemických vlastností.“, slovo 

„solidifikaci“ se nahrazuje slovem „stabilizaci“, slovo „solidifikace“ se nahrazuje slovem 

„stabilizace“ a slovo „solidifikovaný“ se nahrazuje slovem „stabilizovaný“. 

 
Z odborného hlediska nesouhlasíme především s tučně podtrženým textem. Pro příklad 
uvádíme, že pokud se mění pH, dojde ke změně chemických vlastností. Např. standardní je 
úprava přidáním zásaditých stabilizátorů (vápno, cement…), kdy dochází k vyvázání a vzniku 
solí a tím i ke změně chemických vlastností odpadu. Proto žádáme o vypuštění textu, neboť 
takto formulovaný text není odborně relevantní.“ Konec připomínky k vyhlášce 294/2005 Sb. 
 
Tyto definiční problémy jsou přitom zásadní také ve vztahu ke Katalogu odpadů, a to zejména 
v agendě zařazování odpadů dle kategorií, ale i dle druhů.  

 

Závěrem tohoto dopisu bych si vás dovolil požádat o účast ČAOH na ústním vypořádání připomínek 
k této vyhlášce a o zaslání písemné verze vypořádání shora uvedených připomínek. 

 

Děkuji, s pozdravem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Petr Havelka  
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