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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 85

Rozeslána dne 15. srpna 2019

Cena Kč 49,–

O B S A H:
199. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
200. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
a 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 pozdějších předpisů
201. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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199
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013
Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek „Nařízení Rady
(EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se
mění příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.“.
2. V příloze č. 1 bodě 2 úvodní část včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě výpočtové metody podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o nebezpečné vlastnosti ekotoxicita11) nebo na
základě zkoušky provedené způsobem uvedeným

v tabulce č. 1.1 nebo 1.2. V případě hodnocení na
základě zkoušky se nebezpečná vlastnost ekotoxicita
přiřadí odpadu, u něhož dojde za podmínek
zkoušky k překročení limitních hodnot uvedených
v příslušné tabulce alespoň pro jeden zkušební organismus. Pokud bylo v konkrétním případě provedeno hodnocení výpočtovou metodou i hodnocení
na základě zkoušky, přiřazuje se nebezpečná vlastnost na základě výsledku zkoušky.
11

) Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017,
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 se písmena a) a b) zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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200
VYHLÁŠKA
ze dne 2. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů, a 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 pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 14 odst. 6, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 37x odst. 4
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. 7/2005 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona
č. 229/2014 Sb., zákona 223/2015 Sb. a zákona
č. 45/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.,
vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb.,
vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb.,
vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb.,
vyhlášky č. 35/2014 Sb., vyhlášky č. 27/2015 Sb.,
vyhlášky č. 83/2016 Sb., vyhlášky č. 387/2016 Sb.
a vyhlášky č. 437/2016 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 pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května
2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 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. V § 24a se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Samostatné identifikační číslo zařízení se
přidělí každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu prozatímní uložení odpadní
rtuti, každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu konverzi a případně solidifikaci
odpadní rtuti a každému zařízení provádějícímu
trvalé uložení odpadní rtuti.“.
4. Doplňují se přílohy č. 30 až 32, které znějí:
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rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na
prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní
požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.

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 poznámce pod čarou č. 1 se věta druhá
nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“.
2. V § 1 písm. f) se slova „dočasné skladování
kovové“ nahrazují slovy „prozatímní uložení odpadní“.
3. 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.

(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.“.
5. V příloze č. 4 bodě 8 písm. e) se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy „prozatímnímu uložení“ a slova „dočasné skladování“ se nahrazují slovy „prozatímní uložení“.
6. V příloze č. 5 části A bodech 2 a 3 se slova
„dočasnému skladování“ nahrazují slovy „prozatímnímu uložení“.
7. V příloze č. 13 se slova „dočasné“, „dočasnému“, „dočasného“ a „dočasném“ zrušují, slovo
„skladování“ se nahrazuje slovem „uložení“, slova
„kovové“ a „kovová“ se nahrazují slovem „odpadní“
a slovo „Kovová“ se nahrazuje slovem „Odpadní“.

24

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852
ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1102/2008.“.

ČÁST TŘETÍ

4. § 9a včetně nadpisu zní:
Čl. III

„§ 9a
Technické požadavky na prozatímní
a trvalé uložení odpadní rtuti
(1) Zařízení k prozatímnímu uložení odpadní

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
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201
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 20. 5. 2019 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice,
Česko – moravským odborovým sdružením
a
Asociací Českého papírenského průmyslu.
2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2017-2019 část B, uzavřený dne 3. 6. 2019
mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 17. 5. 2019 mezi těmito smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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