Návrh prováděcích předpisů
I.
NÁVRH
VYHLÁŠKA
ze dne ......2018,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5 a § 45
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 229/2014 Sb. a zákona .... , (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č.
294/2005 Sb., vyhlášky č. 83/2016 Sb. a vyhlášky č. 387/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 se slovo „kterého“ nahrazuje slovem „kterých“.
2. V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Vzor formuláře, kterým se ohlašují údaje podle čl. 12 odst. 1 písm. a), b) a c) 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce.
(6) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852 je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.
(7) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852
je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.“.
3. Doplňují se přílohy č. 30 až 32, které znějí:
„Příloha č. 30 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Formulář, kterým se ohlašují údaje podle čl. 12 odst. 1 písm. a), b) a c) 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852
Tabulka č. 1:
Identifikace původce
Identifikační číslo subjektu (IČO)
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Evidenční číslo hlášení o produkci a
nakládání s odpady za předchozí
kalendářní rok
Identifikační číslo provozovny ( IČP)
Název provozovny
Ulice č.p./ č.o.
Obec
E-mail
Původce má integrované povolení
PID (IPPC kód zařízení)
Množství odpadní rtuti (uskladněné?)
v provozovně
(v daném roce)
Vysvětlivky:
Množství odpadní rtuti – definice odpadní rtuti dle nařízení, údaj v tunách
Evidenční číslo hlášení – číslo přidělené řádně podanému hlášení prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
Tabulka č. 2:
Odpadní rtuť předaná do zařízení
Pořadové Druh zařízení
číslo
zařízení

Zařízení
k prozatímnímu
uložení odpadní
rtuti
Zařízení
ke
konverzi
případně
solidifikaci
odpadní rtuti
Zařízení
k trvalému
uložení odpadní
rtuti

Identifikační
údaje
zařízení
(IČO, IČZ)

Celkové množství
odpadní
rtuti
předané
do
zařízení
(v daném roce)

Z toho množství
odpadní
rtuti
předané
z provozovny
původce
v předchozích
kalendářních letech

IČO:
IČZ:
IČO:
IČZ:
IČO:
IČZ:

Příloha č. 31 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852
Identifikace zařízení

-2-

Typ zařízení

zařízení provádějících prozatímní uložení
odpadní rtuti
zařízení provádějících konverzi a případně
solidifikaci odpadní rtuti
provozovatelé zařízení provádějících trvalé
uložení odpadní rtuti

Identifikační číslo subjektu IČO
Identifikační číslo zařízení IČZ
Ulice č.p./č.o.
Obec
Identifikace původce
Identifikační číslo subjektu IČO
Identifikační číslo provozovny IČP
Název provozovny
Ulice č.p./č.o.
Obec
Množství odpadní rtuti odeslané do
zařízení
provádějícího
odstraňování odpadu
Množství odpadní rtuti, která prošla
konverzí případně solidifikací
Množství odpadní rtuti, která byla
trvale uložena
Vysvětlivky:
Typ zařízení – subjekt vybere jednu z možností, zbylé dvě proškrtne.
Příloha č. 32 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852
Tabulka č. 1:
Identifikace zařízení
Typ zařízení

zařízení provádějících prozatímní uložení odpadní
rtuti
zařízení
provádějících
konverzi
a případně
solidifikaci odpadní rtuti

Identifikační číslo subjektu IČO
Identifikační číslo zařízení IČZ
Ulice č.p./č.o.
Obec
Vysvětlivky: Typ zařízení – subjekt vybere jednu z možností, zbylou proškrtne.
Tabulka č. 2:
Zásilky odpadní rtuti přijaté do zařízení v daném roce
Pořadové
Množství odpadní rtuti
Dodavatel:
číslo zásilky v přijaté zásilce
IČO:
IČZ:
Ulice č. p./č.o.
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Původce:
IČO:
IČP:
Ulice č. p./č.o.

Obec
E-mail:
Tabulka č. 3:
Zásilky odpadní rtuti opouštějící zařízení v daném roce
Pořadové
Množství odpadní rtuti
Původce:
číslo zásilky v odeslané zásilce
IČO:
IČP:
Ulice č. p./č.o.
Obec
E-mail:

Obec
E-mail:

Příjemce
IČO:
IČZ:
Ulice č. p./č.o.
Obec
E-mail:

Tabulka č. 4:
Množství odpadní rtuti uskladněné v zařízení na konci kalendářního měsíce
Měsíc
Množství odpadní rtuti na skladu k poslednímu dni v měsíci
1. leden
2. únor
3. březen
4. duben
5. květen
6. červen
7. červenec
8. srpen
9. září
10. říjen
11. listopad
12. prosinec
“.
Čl. II
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 93/2013
Sb. a vyhlášky č. 387/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„w) prozatímním uložením odpadní rtuti skladování odpadní rtuti v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod
kódem D15 po dobu delší než jeden rok.
______________________
24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č.
1102/2008.“.
2. § 9a zní:
„§ 9a
Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení odpadní rtuti
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(1) Zařízení pro prozatímní uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný
odpad. Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13
k této vyhlášce.
(2) Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný
odpad. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být
při trvalém uložení odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení odpadní rtuti
uvedené v části A a v části B bodech 6. a 8. přílohy č. 13 k této vyhlášce.“.
3. V příloze č. 4 bodě 8 písm. e) se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy
„prozatímnímu uložení“ a slova „dočasné skladování“ nahrazují slovy „prozatímní uložení“.
4. V příloze č. 5 části A bodě 2 se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy
„prozatímnímu uložení“.
5. V příloze č. 5 části A bodě 3 se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy
„prozatímnímu uložení“.
6. V příloze č. 13 se slova „dočasné“, „dočasnému“ a „dočasném“ zrušují, slovo „skladování“
se nahrazuje slovem „uložení“ a slovo „kovové“ se nahrazuje slovem „odpadní“.
7. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince
2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro
skladování kovové rtuti považované za odpad.“ nahrazují slovy „Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“.
Čl. III
Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se mění takto:
1. V příloze č. 1 bodě 2 návětí zní:
„Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě výpočtové
metody podle písmene a) nebo na základě zkoušky podle písmene b). Pokud byla v
konkrétním případě provedena obě stanovení, nebezpečná vlastnost se přiřazuje na základě
výsledku zkoušky podle písmene b).“.
2. V příloze č. 1 bodě 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„a) Výpočtová metoda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečné
vlastnosti ekotoxicita11).
______________________
11)
Nařízení Rady (EU) č. 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.“.
3. V příloze č. 1 bodě 2 písm. b) se slova „v případě, že výpočtovou metodu podle písmene
a) nelze použít, protože znečišťující nebezpečné látky nejsou klasifikovány podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí12)
nebo nejsou známy, odpad, u něhož se provede zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“ a
slovo „a“ se nahrazuje slovy „Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxicita se přiřadí
odpadu,“.
4. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta: „Nařízení Rady (EU) č. 2017/997,
kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud
jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.“.
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Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.
Ministr:
II.
Teze návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a
regulačních omezení pro rok 2019
Ustanovení týkající se zubních výplní ve vyhlášce o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 bude v souvislosti s přijetím návrhu
zákona definováno v souladu s ustanovením v zákoně.
V současné době nelze předjímat, jaké bude přesné znění ustanovení v této vyhlášce, jelikož
podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se hodnoty bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulační omezení vždy na následující kalendářní rok dohodnou
v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních
zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců
smluvních poskytovatelů (dále jen „dohodovací řízení“). Je-li dohoda v souladu s právními
předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v
dohodovacím řízení k dohodě do 30. června příslušného kalendářního roku nebo shledá-li
Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným
zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb, výši záloh na úhradu
hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo
zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku.
Dohodovací řízení pro rok 2019 bude ukončeno na konci června 2018, do té doby tedy nelze
říci, jaký bude přesný popis výkonů zubních výplní, regulačních omezení a výše úhrady
z veřejného zdravotního pojištění.
Teze návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Výkony zubních výplní uvedené v této vyhlášce (výkon č. 04201 výplň stálého nebo
dočasného zubu - jedna ploška, výkon č. 04202 výplň stálého nebo dočasného zubu - dvě a
více plošek) budou upraveny v souladu se zněním novely zákona a také tzv. úhradové
vyhlášky, tj. vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2019.
Přesné znění není v současné době možné navrhnout, jelikož zatím není ukončeno
dohodovací řízení k úhradové vyhlášce pro rok 2019.
Dále bude v souladu s ustanovením § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, následovat standardní hodnocení návrhu z odborného hlediska v pracovní skupině
k seznamu zdravotních výkonů. Na základě tohoto posouzení bude konečné znění návrhu
zařazeno do nejbližší možné novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
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