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Praha dne 11. srpna 2020
Č. j.: MZP/2020/720/3455
Sp. zn.: ZN/MZP/2017/720/19

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný orgán státní správy podle 
ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích“), na základě 
žádosti doručené ministerstvu dne 28. července 2020, na základě provedeného řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 
zákona o odpadech a ustanovením § 2 vyhlášky ministerstva a Ministerstva zdravotnictví 
č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

p o v ě ř u j e

fyzickou osobu Mgr. Lukáš Gabriel, Příkazy 151, 783 33, datum narození 5. října 1981 (dále 
jen „žadatel“)

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, 
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 
o odpadech):

HP 1 „Výbušné“,

HP 2 „Oxidující“,

HP 3 „Hořlavé“,

HP 12 „Uvolňování akutně toxického plynu“,

HP 14 „Ekotoxický“,

HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných 
vlastností, kterou v době vzniku neměl“,

s platností od 14. srpna 2020 do 14. srpna 2023.
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Odůvodnění

Ministerstvu byla dne 28. července 2020 doručena žádost pod č. j. MZP/2020/720/3455 
ve smyslu § 7 zákona o odpadech o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Vzhledem k  tomu, že žadatel ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o odpadech prokázal odbornou 
způsobilost (žádostí č. j. MZP/2020/720/3418), zaplatil správní poplatek podle zákona 
o správních poplatcích, bylo mu ministerstvem uděleno pověření k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů uvedených v nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 pod kódy HP 1, HP 2, HP 3, 
HP 12, HP 14 a HP 15.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 152 ve spojení s § 83 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministrovi životního 
prostředí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím odboru odpadů 
ministerstva.

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

podepsáno elektronicky
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