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N Á V R H 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne ......2019, 
 

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů, 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, a vyhláška č. 
94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 
 
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 6, § 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. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 154/2010 
Sb., zákona č. 229/2014 Sb. a zákona 223/2015 Sb., (dále jen „zákon“): 

 
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. 294/2005 Sb., 
vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 
61/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb., vyhlášky č. 27/2015 Sb., vyhlášky č. 83/2016 Sb., 
vyhlášky č. 387/2016 Sb. a vyhláška 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 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.“. 
 
CELEX 32017R0852 
 
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: 
 
 

„Příloha č. 30 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 

Formulář pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 
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Tabulka č. 1: 

Identifikace původce 

Identifikační číslo osoby (IČO)  

Identifikační číslo provozovny (IČP) / 
zařízení (IČZ) 

 

Název provozovny / zařízení  

Ulice č.p. / č.o.  

Obec  

IČZUJ  

E-mail   

Původce má integrované povolení  PID (IPPC kód zařízení)  

Množství odpadní rtuti uskladněné 
v provozovně (v daném roce) 

 
 

 
Vysvětlivky:  
 
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČP – identifikační číslo provozovny. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.  
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním 
území má původce provozovnu nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku 
obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
E-mail – uvede se kontaktní e-mail na osobu vyplňující formulář.  
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence 
Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu dvanáctimístného kódu 
složeného z velkých písmen a čísel.  
Množství odpadní rtuti – definice odpadní rtuti podle nařízení, údaj se uvede v tunách.  
  
 

Tabulka č. 2:  

Odpadní rtuť předaná do zařízení 
 
Pořadové 
číslo 
zařízení 

Druh zařízení Identifikační 
údaje 
zařízení 
(IČO, IČZ) 
 

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

Z toho množství 
odpadní rtuti přímo 
od původce  

 Zařízení 
k prozatímnímu 
uložení odpadní 
rtuti 

IČO: 
 
IČZ: 
 

  

 Zařízení ke 
konverzi 
případně 
solidifikaci 

IČO: 
 
IČZ: 
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Vysvětlivky:  
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Celkové množství odpadní rtuti a množství odpadní rtuti – údaje se uvedou v tunách.  
   
 
 

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 

Typ zařízení  zařízení provádějící prozatímní uložení odpadní 
rtuti 
zařízení provádějící konverzi a případně 
solidifikaci odpadní rtuti 
zařízení provádějících trvalé uložení odpadní 
rtuti 

Identifikační číslo osoby (IČO)  
Identifikační číslo zařízení (IČZ)  
Ulice č.p./č.o.   
Obec  
IČZUJ  
Identifikace původce 

Identifikační číslo osoby (IČO)  
Identifikační číslo provozovny (IČP) 
/ zařízení (IČZ)  

 

Název provozovny   
Ulice č.p./č.o.   
Obec  
IČZUJ  
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, nehodící se vyškrtne.   
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČP – identifikační číslo provozovny. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.  

odpadní rtuti 
 Zařízení 

k trvalému 
uložení odpadní 
rtuti 

IČO: 
 
IČZ: 
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IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním 
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí 
ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
Dle typu zařízení se vyplní relevantní řádek množství odpadní rtuti.  
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.  
  
 

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

Identifikační číslo subjektu IČO  
Identifikační číslo zařízení IČZ  
Ulice č.p./č.o.   
Obec  
IČZUJ  
 
Vysvětlivky: Typ zařízení – subjekt vybere jednu z možností, nehodící se vyškrtne.   
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Adresní údaje se vztahují k zařízení.  
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním 
území se nachází zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného 
Českým statistickým úřadem.  
 
 
Tabulka č. 2: 
Zásilky odpadní rtuti přijaté do zařízení v daném roce 
Pořadové 
číslo zásilky 

Množství odpadní rtuti 
v přijaté zásilce 

Dodavatel: Původce: 

  IČO: 
IČZ: 

IČO: 
IČP: 

Ulice č. p./č.o. Ulice č. p./č.o. 
Obec Obec 
IČZUJ IČZUJ 
E-mail:  E-mail:  

 
Vysvětlivky: 
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.  
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČP – identifikační číslo provozovny. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.  
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním 
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí 
ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
E-mail – uvede se kontaktní e-mail.   
 
 



- 5 - 
 

Tabulka č. 3: 
Zásilky odpadní rtuti opouštějící zařízení v daném roce 
Pořadové 
číslo zásilky 

Množství odpadní rtuti 
v odeslané zásilce 

Původce: Příjemce 

  IČO: 
IČP / IČZ: 

IČO: 
IČZ: 

Ulice č. p./č.o. Ulice č. p./č.o. 
Obec Obec 
IČZUJ IČZUJ 
E-mail:  E-mail:  

 
Vysvětlivky: 
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.  
IČO – identifikační číslo subjektu. 
IČP – identifikační číslo provozovny. 
IČZ – identifikační číslo zařízení.  
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.  
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním 
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí 
ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
E-mail – uvede se kontaktní 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  
Vysvětlivky: 
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.“.  
 
 

 
 

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 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“. 
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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. 
______________________ 
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“. 
 
CELEX 32017R0852 
 
 
4. § 9a zní: 

„§ 9a 
 

Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení odpadní rtuti 
 
 (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.“. 
 
CELEX 32017R0852 
 
 
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 bodě 2 se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy 

„prozatímnímu uložení“. 
 
7. V příloze č. 5 části A bodě 3 se slova „dočasnému skladování“ nahrazují slovy 

„prozatímnímu uložení“. 
 
8. V příloze č. 13 se slova „dočasné“, „dočasnému“ a „dočasném“ zrušují, slovo „skladování“ 

se nahrazuje slovem „uložení“ a slovo „kovové“ se nahrazuje slovem „odpadní“. 
 

 
 

Čl. III 
 

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, se mění takto: 
 
 

1. 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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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 způsobem uvedeným v tabulce č. 1.1 nebo 1.2. 
V případě provádění 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) č. 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou 

vlastnost HP 14 „ekotoxický“.“. 
 
CELEX 32017R0997 

 
3. V příloze č. 1 bodě 2 se písmena a) a b) zrušují. 

 
. 

 
Čl. IV 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2019. 

 
Ministr: 


