
Požadavky na odborné znalosti uchazečů o certifikaci MVO. 

 - Znalost účinné právní úpravy nakládání s odpady, cílů POH ČR, metod vzorkování pevných, 
sypkých a kapalných odpadů včetně úpravy vzorku, uchovávání, způsobů dopravy vzorků 
do laboratoře a dokumentace činností souvisejících s plánováním odběru vzorků, jeho 
provedením, zadáním zkoušek laboratoři, interpretace výsledků zkoušek včetně 
statistických metod hodnocení výsledků, bezpečnosti práce při odběrech vzorků odpadů a 
praktických činností při odběrech vzorků. - Při zkoušce je vyžadována znalost následujících 
předpisů: -  

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

Vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a o posuzování vlastností odpadů. 

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Zákon č. 25/2008 Sb. Zákon 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. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon š. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 
o perzistentních organických znečišťujících látkách a … (POPs).  

Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. 3 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy 
určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem. 

Nařízení komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. 12 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, 
kdy skleněné střepy přestávají být odpadem. 

Nařízení komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. 7 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, 
kdy měděný šrot přestává být odpadem. 

Nařízení komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice o odpadech. 

Nařízení Rady (EU) č.2017/997, kterým se mění příloha III směrnice o odpadech, pokud jde o 
nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“. 

Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikaci odpadu, duben 2018, Úřední věstník 
EU C124 

Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice „Limitní hodnoty ukazatelů – interpretace 
výsledků zkoušek“, únor 2/2011 

Metodický pokyn ke vzorkování odpadů, duben 2008 

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování 
staveb a pro nakládání s nimi, leden 2018, Věstník MŽP 2018, částka 1 (leden) 

Metodickým návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi, srpen 2018, Věstník MŽP 2018, částka 6 (září) 

Metodický pokyn pro zpracování Základního popisu odpadů, únor 2007, částka 2 

ČSN EN 14899, Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu 
vzorkování a jeho použití.  

Všechny výše uvedené právní a jiné předpisy jsou míněny ve znění pozdnějších předpisů (v 
aktuálním znění). 

 


