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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob
jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku

obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 27 odst. 4 písm. a) a § 27
odst. 7 a 11 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vy-
užívání jaderné energie a ionizujícího záření (ato-
mový zákon) a o změně a doplnění některých zá-
konů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona
č. 250/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se sta-
noví výše odvodu a způsob jeho placení původci
radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše
příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve
znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb., nařízení vlády
č. 341/2009 Sb. a nařízení vlády č. 461/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka „15 360 Kč“
nahrazuje částkou „30 906 Kč“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se částka „17 140 Kč“
nahrazuje částkou „34 488 Kč“.

3. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Částky odvodu uvedené v odstavci 2
písm. a) a b) se počínaje 1. lednem 2016 zvyšují
každý kalendářní rok vždy o 2 % oproti roku
bezprostředně předcházejícímu.“.

4. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se část-
ka „3 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 000 Kč“.

5. V § 4 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„První příspěvek obci převede Správa na její účet
nejpozději do 120 dnů ode dne vydání rozhodnutí;
pokud však soud přiznal žalobě proti rozhodnutí
správního orgánu odkladný účinek, převede Sprá-
va první příspěvek obci na její účet nejpozději do
30 dnů ode dne skončení řízení před soudem, ledaže
soud rozhodnutí správního orgánu zruší.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro odvodové povinnosti u odvodu na ja-
derný účet placeného původci malého množství ra-
dioaktivních odpadů podle nařízení vlády č. 416/
/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i pro práva a povin-
nosti s nimi související, se použije nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

2. Příspěvek podle § 4 odst. 1 nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, náleží obci poprvé za
rok 2016. Obci, které byl převeden na rok 2015 pří-
spěvek podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, převede Správa úložišť radioaktiv-
ních odpadů do 31. prosince 2015 částku odpovída-
jící rozdílu mezi výší příspěvku podle § 4 odst. 1
nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a výší
příspěvku podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

3. Správa úložišť radioaktivních odpadů infor-
muje o upravené výši příspěvku do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení obec, které má být
na rok 2016 poskytnut příspěvek z jaderného účtu
podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. pro-
since 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb.,
zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zá-
kona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 268/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhláš-
ky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhláš-
ky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhláš-
ky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhláš-
ky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhláš-
ky č. 26/2014 Sb. a vyhlášky č. 9/2015 Sb., se mění
takto:

1. Na konci úvodní věty vyhlášky se doplňují
slova „ , a podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)“.

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) silnicí pro motorová vozidla silnice nebo místní
komunikace, která je označena dopravní znač-
kou „Silnice pro motorová vozidla“ podle
zvláštního právního předpisu,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písme-
na e) až h).

3. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „rychlostní
silnici“ nahrazují slovy „silnici pro motorová vozi-
dla“.

4. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Dálnice a silnice I. třídy se označují čís-
ly od 0 do 99; jde-li o dálnici, uvádí se v evidenci
před číslici písmeno „D“. Silnice II. třídy se označují
čísly od 100 do 999. Silnice III. třídy se označují jen
v evidenci čtyř až pětimístnými čísly podle nejbližší

dálnice, silnice I. nebo II. třídy, případně doplně-
nými indexem malým písmenem. Ramena jedno-
směrných silnic se označují indexem velkým písme-
nem.“.

5. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

6. V § 2 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují
slovy „1 a 2“.

7. V § 2 odst. 6 se slova „železniční přejezdy,“
zrušují.

8. V § 3 odst. 1 se slova „rychlostní místní ko-
munikace a“ zrušují.

9. V nadpisu části druhé se číslovka „3“ nahra-
zuje číslovkou „6“.

10. V § 6 odst. 2 se slova „a rychlostní silnice“
a slovo „ostatní“ zrušují.

11. V § 7 odst. 2 se za slovo „provádí“ vkládají
slova „nejméně jednou za 5 let, jinak vždy“.

12. V § 9 odst. 5 se za slovo „zlepšením“ vkládá
slovo „jejích“ a slova „její obrusné vrstvy“ se zrušují.

13. V § 12 odst. 4 se za slova „stavebních prací“
vkládají slova „nebo za účelem zvýšení bezpečnosti
provozu“.

14. V § 13 odst. 1 se slova „ , mimo silnice
rychlostní,“ zrušují.

15. V § 14 odst. 1 písm. d) se tečka na konci
bodu 2 nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který
zní:

„3. 6 cm v případě krátkých příčných prahů
prováděných formou stavební úpravy.“.

16. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slovo „ne-
může“ vkládá slovo „negativně“.

17. V § 19 odst. 1 se slova „rychlostních silnic“
nahrazují slovy „silnic pro motorová vozidla“.
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18. V § 19 odst. 2 se za slovo „stoupání“ vklá-
dají slova „a klesání“.

19. V § 19 odst. 3 se slova „ , mimo silnice
rychlostní,“ zrušují.

20. V § 19 odst. 5 se slova „rychlostních silnic“
nahrazují slovy „silnic pro motorová vozidla“.

21. V § 19 odst. 6 se slovo „oboustranný“ na-
hrazuje slovem „střechovitý“.

22. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Clony proti oslnění se zřizují v případě
potřeby ve středním dělicím páse úseků dálnic a sil-
nic, mezi souběžnými komunikacemi, nebo mezi
komunikací a dráhou.“.

23. V § 24 odst. 4 se slova „a rychlostních sil-
nicích“ zrušují.

24. V § 26 odst. 1 se slova „rychlostních silnic“
nahrazují slovy „silnic pro motorová vozidla“.

25. V § 26 odst. 2 se slova „rychlostní silnice“
nahrazují slovy „silnice pro motorová vozidla“
a slova „občanům odkázaným na vozík pro inva-
lidy“ nahrazují slovy „osobám s omezenou schop-
ností pohybu nebo orientace“.

26. V § 29 odst. 3 se slova „60 km/h“ nahrazují
slovy „50 km/h“.

27. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

Výjimky z technických požadavků

Z technických požadavků uvedených v § 11
odst. 1 věta druhá, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 a § 26
odst. 1 lze udělit výjimku postupem podle staveb-
ního zákona.“.

28. V nadpise § 43 se slova „a rychlostní sil-
nice“ zrušují.

29. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „a rychlost-
ních silnicích“ zrušují.

30. V § 50 odst. 1 se slova „ , rychlostní silnice
a rychlostní místní komunikace“ zrušují.

31. Za § 51c se vkládá nový § 51d, který včetně
nadpisu zní:

„§ 51d

Vážní lístek

(1) Vážní lístek obsahuje údaje uvedené v § 51c
odst. 1 písm. a) až g), i), j) a l).

(2) Vzor vážního lístku je uveden v bodě 3 pří-
lohy č. 10 k této vyhlášce.“.
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32. Na konci přílohy č. 10 se za bod 2 doplňuje
nový bod 3, který zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. pro-
since 2015.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011
Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015
Sb., k provedení § 5 odst. 1, 2, 8 a 10 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických po-
žadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/
/2013 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „přicházející“ na-
hrazuje slovem „přicházejícími“.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slovo „na“ zrušuje
a slova „chemického přípravku určeného k úpravě
vody na vodu pitnou nebo teplou,“ se nahrazují
slovy „chemické látky nebo chemické směsi určené
k úpravě na vodu pitnou nebo teplou (dále jen „che-
mické látky nebo chemické směsi“),“.

3. V § 1 písmeno d) zní:

„d) vodárenské technologie k vodárenské úpravě
surové vody a chemické látky nebo chemické
směsi, které lze používat k úpravě vody,“.

4. V § 1 se písmena e) až g) zrušují.

5. V § 2 písmeno t) včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„t) chemickou látkou a chemickou směsí – che-
mické látky nebo chemické směsi podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího klasifikaci, označování a balení látek
a směsí4) v konečné podobě určené k použití
pro úpravu na vodu pitnou nebo teplou.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/

/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/
/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006, v platném znění.“.

6. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Na obale, visačce, v průvodní dokumentaci
nebo v návodu na použití se označí údaje podle od-
stavce 1 písm. a) a c).“.

7. V nadpisu § 13 a v příloze č. 2 v nadpisu
kapitoly C se slova „chemické přípravky“ nahrazují
slovy „chemické látky a chemické směsi“.

8. V § 13 odst. 1 větách první a druhé se slova
„chemické přípravky“ nahrazují slovy „chemické
látky nebo chemické směsi“.

9. V § 13 odst. 1 větě první, v § 15 odst. 1 větě
první a v příloze č. 3 odrážkách první a třetí se slova
„chemického přípravku“ nahrazují slovy „chemické
látky nebo chemické směsi“.

10. V § 13 odst. 1 větě třetí, odst. 2 větách první
a druhé, v nadpisu přílohy č. 3, v příloze č. 4 v nad-
pisu a v kapitole A. bodu 1 větě první se slova „che-
mických přípravků“ nahrazují slovy „chemických
látek nebo chemických směsí“.

11. V § 13 odst. 3 se slova „chemických pří-
pravků6)“ nahrazují slovy „chemických látek nebo
chemických směsí6)“.

12. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.

13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „chemických
přípravků“ nahrazují slovy „chemických látek a che-
mických směsí“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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