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Rozeslána dne 13. prosince 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
280. V y h l á š k a o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na
základě odborné způsobilosti
281. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem
včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
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280
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018
o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu
a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. j) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 67/2017 Sb.:

h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů indikované lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou radiofarmak a cytostatik a s výjimkou
aplikace léčivých přípravků intraoseálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně nebo intraartikulárně,

§1

i) podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí,

Lékař může po získání odborné způsobilosti
bez odborného dohledu a bez odborného dozoru
v rámci poskytování zdravotních služeb
a) provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující
také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez
samostatného rozhodování o dalším léčebném
postupu,
b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,
c) pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,
e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění
pacienta s doporučeními stanovenými lékařem
se specializovanou způsobilostí,
f) provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření
drénů a drenážních systémů,
g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky na základě diagnózy stanovené lékařem se specializovanou způsobilostí,

j) poskytovat odbornou první pomoc,
k) v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat
pacienta, jeho zákonného zástupce nebo osoby
jím určené v rámci preventivní, diagnostické,
léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče,
l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo sociální péči,
m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katetrů, odběru žilní
krve nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků
a provádět odběr kapilární krve,
n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení permanentního močového katetru.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání
s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem
životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009
Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně
hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním
odpadem, se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých
složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.“.
2. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „ , včetně možnosti vzniku kaverny“.
3. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovy „ , v tak
nízkém množství“ doplňují slova „nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě,“.
4. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 13 až 17 zní:
„§ 12
Plán pro nakládání s těžebním odpadem
(K § 5 odst. 5 zákona)
(1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem13)
v případě ukládání těžebního odpadu na úložné
místo obsahuje
a) identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,
b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné
osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c) hodnocení očekávaných vlastností jednotlivých

složek těžebního odpadu a jejich změn podle
§ 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu
rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které budou na úložném místě uloženy,
d) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním
odpadem na životní prostředí a lidské zdraví
a návrh preventivních opatření pro maximální
snížení dopadu na životní prostředí v průběhu
nakládání s těžebním odpadem i po ukončení
této činnosti, návrh opatření pro předcházení
zhoršování jakosti povrchových a podzemních
vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území,
které je nebo bude dotčeno provozem úložného
místa,
e) přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi
a způsob jejich využití nebo odstranění, při
změně plánu pro nakládání s těžebním odpadem
také vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem,
f) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním
odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje
nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
g) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f)
zákona, které bude provozovatel realizovat
k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
h) návrh opatření pro ukončení provozu úložného
místa včetně způsobu sanace a rekultivace15),
postupů a opatření po ukončení provozu a monitorování po ukončení provozu s ohledem na
§ 10 zákona, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
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a návrh postupu při zjištění nestability úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy
podle § 6 odst. 6 zákona,
i) provozní dokumentaci, zejména technologický
postup pro provoz odvalu nebo provozní řád
odkaliště16),
j) mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením hranic úložného místa a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam
souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být
přímé, a seznam dotčených katastrálních území
nebo jejich částí,
k) kopii rozhodnutí o zařazení úložného místa do
kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno úložné místo kategorie I, pak také havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,
l) kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
m) kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného
místa, bylo-li vydáno,
n) projektovou dokumentaci17), na základě které
bude nebo bylo úložné místo zřízeno, pokud
stavbu povolil jiný správní orgán než obvodní
báňský úřad.
(2) Plán pro ukládání těžebního odpadu mimo
úložné místo podle § 16 zákona a v případech podle
§ 6 odst. 4 zákona obsahuje
a) identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem mimo úložné místo
podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6
odst. 4 zákona,
b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné
osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c) hodnocení očekávaných vlastností těžebního
odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě
inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11
a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během nakládání s těžebním odpadem,
d) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním
odpadem na životní prostředí a lidské zdraví
a návrh preventivních opatření pro maximální
snížení dopadu na životní prostředí v průběhu
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nakládání s těžebním odpadem i po ukončení
této činnosti, návrh opatření pro předcházení
zhoršování jakosti povrchových a podzemních
vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území,
které je nebo bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem,
e) přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních
odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby
nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo
odstranění, při změně plánu pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo též vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním
odpadem,
f) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním
odpadem podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona a porovnání s plánem odpadového hospodářství
kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání
s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
g) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f)
zákona, které bude provozovatel realizovat
k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
h) návrh opatření po ukončení nakládání s těžebním odpadem,
i) provozní dokumentaci, zejména technologický
postup pro provoz odvalu nebo provozní řád
odkaliště16),
j) mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením půdorysu místa, na kterém bude nebo
už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů
půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam
souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být
přímé, a seznam dotčených katastrálních území
nebo jejich částí,
k) kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
l) datum prvního uložení těžebního odpadu v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
m) návrh postupu pro pravidelné monitorování
a kontrolu místa, kde bude nakládáno s těžebním odpadem v průběhu jeho provozu a po
určenou dobu po jeho ukončení, návrh postupu
při zjištění nestability místa nebo znečištění
vody nebo půdy, hodnocení stavu území, které
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bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem,
a způsob sanace a rekultivace15) místa, kde byl
těžební odpad uložen.
(3) Plán pro odebírání těžebního odpadu obsahuje
a) identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,
mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo
v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné
osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním
odpadem na životní prostředí a lidské zdraví
a návrh preventivních opatření pro maximální
snížení dopadu na životní prostředí v průběhu
nakládání s těžebním odpadem i po ukončení
této činnosti, návrh opatření pro předcházení
zhoršování jakosti povrchových a podzemních
vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území,
které je nebo bude dotčeno provozem úložného
místa nebo nakládáním s těžebním odpadem,
d) přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních
odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby
nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo
odstranění, vyhodnocení stávajících způsobů
nakládání s těžebním odpadem,
e) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním
odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje
nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
f) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona, které bude provozovatel realizovat
k omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností,
g) návrh opatření po ukončení odebírání těžebního odpadu včetně způsobu sanace a rekultivace15) místa dotčeného nakládáním s těžebním
odpadem, návrh kontrolních a monitorovacích
postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability místa nebo
znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6
zákona,
h) provozní dokumentaci, zejména technologický
postup pro provoz odvalu nebo provozní řád
odkaliště16),

Strana 4805

i) mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením úložného místa nebo místa, na kterém
bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického
obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto
bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,
j) kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
k) v případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa rozhodnutí o zařazení úložného
místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9
této vyhlášky; pokud je plánováno odebírání
těžebního odpadu z úložného místa kategorie I,
rovněž havarijní plán a dokumentaci řešící
podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,
l) údaje o dodržení podmínek pro odstranění
stavby v souladu s projektovou dokumentací17),
m) kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného
místa, bylo-li vydáno.
(4) V případě odebírání těžebního odpadu
z úložného místa, na kterém bude současně ukládán
těžební odpad, postačuje plán pro nakládání s těžebním odpadem podle odstavce 1 doplněný o požadavky stanovené v odstavci 3 písm. k) a l).
13

) § 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

14

) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

15

) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

16

) § 29 odst. 1 nebo § 31 odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění
pozdějších předpisů.

17

) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Plány pro nakládání s těžebním odpadem zpracované podle vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
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musí být uvedeny do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2020.

tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Čl. IV

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.

