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M E T O D I C K É    S D Ě L E N Í 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí  

odborně způsobilým osobám pro vzorkování odpadu 

a odborně způsobilým osobám pro hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů  

 

 

Vzdělávací program pro provádění a řízení vzorkování odpadů 

Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

v gesci MŽP 

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení 

ke vzdělávacímu programu pro provádění a řízení vzorkování odpadů a ke školení pro 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.   

Vzdělávací program pro provádění a řízení vzorkování odpadu  

Vzdělávací program pro provádění a řízení vzorkování odpadů dle § 28 odst. 3 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech zahrnuje kromě základního školení také následná 

zdokonalovací a udržovací jednodenní školení, jejichž náplň schválilo ministerstvo. Tato 

školení mají být absolvována vždy v intervalu alespoň každé 3 roky od doby absolvování 

základního školení.  

Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadů je stanoven v § 8 

odst. 2, příloze č. 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů. Základní školení obsahuje mimo jiné, praktický výcvik zaměřený na zvládání 

a ověření získaných teoretických znalostí a závěrečný test k ověření získaných znalostí. 

Následně navazuje zdokonalovací a udržovací školení s podobnou náplní. Časový rozsah činí 

minimálně 24 hodin v případě základního školení a 8-12 hodin v případě jednodenního 

zdokonalovacího a udržovacího školení. 
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Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

Prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pod označeními 

HP1, HP2, HP3, HP12, HP14 a HP 15 se uděluje Ministerstvem životního prostředí osobě, 

která podle § 73 a § 74 zákona o odpadech prokáže požadovanou odbornou způsobilost nebo 

její odborná způsobilost byla uznána podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

V případě nebezpečných vlastností HP 4 až HP 11 a HP 13 se prodloužení uděluje 

Ministerstvem zdravotnictví. 

Součástí splnění podmínek pro prodloužení pověření je mimo jiné také absolvování školení 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, a to v posledních 6 měsících před 

podáním žádosti o prodloužení platnosti pověření, jehož náplň schválilo příslušné ministerstvo 

(§ 74 odst. 1 písm. c); MŽP). 

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je uveden v § 10 vyhlášky 

č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Pro udržení odborné 

způsobilosti pověřené osoby je dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 8/2021 Sb. nutná účast na školení 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v pravidelných nejvýše 14 měsíčních 

intervalech. Obsahem tohoto školení jsou aktuální informace o změnách týkajících 

se základních informací, které jsou obsahem školení. Pro účely splnění podmínek pro 

pověření k hodnocení nebezpečných odpadů nebo jeho prodloužení se považuje za termín 

absolvování školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vždy poslední takovéto 

školení, kterého se osoba účastnila. 

Sdělení:  

Vzhledem k obdobnému obsahu požadovaného, následného zdokonalovacího 

a udržovacího školení vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování 

odpadu a školení pro hodnocení nebezpečných vlastností pro prokázání odborné 

způsobilosti pro prodloužení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

je možné dle výběru absolvovat pouze jedno z výše uvedených školení.  

Potvrzení o absolvování jednoho z výše uvedených školení je dokladem pro prokázání 

požadované odborné způsobilosti a splnění požadavků dle § 28 odst. 2 písm. a) bod 2 

a § 74 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech.  

 

 

 

Platnost a účinnost: toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. února 

2022. 

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP 

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů 


