
VII. 

 

Rozdílová tabulka návrhu  

 

 

Navrhovaný právní předpis  

 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

1., zákon č. 48/1997 

Sb. 

23. 014 Výplň stálého nebo 

dočasného zubu 

(bez ohledu na 

počet plošek, 

včetně 

rekonstrukce 

růžku) 

W 1. U pojištěnců mladších 

15 let nebo u ošetření 

dočasného zubu hrazeno 

při použití plastického 

materiálu, nejde-li 

o dózovaný amalgám, 

samopolymerující 

kompozit nebo 

fotokompozit, v rozsahu 

celého chrupu a dále 

v rozsahu špičáků včetně 

hrazeno i při použití 

fotokompozita 

nebo samopolymerujícího 

32017R0852 

 

Čl. 1 a 2  1. Od 1. ledna 2019 
lze používat zubní 
amalgám jen v 
kapslové formě v 
předem určených 
dávkách. 
 

2. Použití volně balené 
rtuti zubními lékaři 
se zakazuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWZHZVVJ)



kompozita. Při použití 

dózovaného amalgámu se 

hradí jen v případech, kdy 

není použití jiného 

materiálu možné z 

hlediska zdravotního stavu 

pojištěnce. 

2. U pojištěnců od 15 do 

18 let hrazeno při použití 

dózovaného amalgámu 

v rozsahu celého chrupu a 

dále v rozsahu špičáků 

včetně hrazeno i při 

použití fotokompozita 

nebo samopolymerujícího 

kompozita. 

3. U těhotných a kojících 

žen hrazeno při použití 

plastického materiálu, 

nejde-li o dózovaný 

amalgám, 

samopolymerující 

kompozit nebo 

fotokompozit, v rozsahu 

celého chrupu a dále 

v rozsahu špičáků včetně 

hrazeno i při použití 

samopolymerujícího 

kompozita. Při použití 
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dózovaného amalgámu se 

hradí jen v případech, kdy 

není použití jiného 

materiálu možné z 

hlediska zdravotního stavu 

pojištěnce. 

4. U pojištěnců 

neuvedených v bodech 1 

až 3 hrazeno při použití 

dózovaného amalgámu 

v rozsahu celého chrupu a 

dále v rozsahu špičáků 

včetně hrazeno i při 

použití 

samopolymerujícího 

kompozita. 

 

1., zákon č. 185/2001  

Sb. 

Díl 11 

§ 37x 

Odpad rtuti 

(1) Odpad podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 
           je vždy odpadem podle tohoto zákona. 

 
(2) Hospodářský subjekt podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/852 splní povinnosti podle čl. 12 
odst. 1 písm. a) tohoto nařízení podáním hlášení o produkci a 
nakládání s odpady podle § 39 odst. 2, ve kterém jsou uvedeny 
požadované údaje.  

32017R0852 

 

Čl. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Aniž je dotčen čl. 2 bod 5 

tohoto nařízení, považuje 

se rtuť a sloučeniny rtuti jak 

v čisté formě, tak ve 

směsích, z kteréhokoli z 

následujících velkých 

zdrojů za odpad ve smyslu 

směrnice 2008/98/ES a 

odstraňují se způsobem, 

který neohrožuje lidské 

zdraví a nepoškozuje 

životní prostředí v souladu 
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(3) Hospodářský subjekt podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/852 zašle kopii osvědčení podle 
čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 obdrženého v předchozím kalendářním roce do 31. 
května v listinné podobě ministerstvu; k zásilce přiloží formulář 
obsahující údaje podle čl. 12 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení 
a číslo svého hlášení o produkci a nakládání s odpady za 
předchozí kalendářní rok. 

 
(4) Výkaz podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/852  se zasílá v listinné podobě ministerstvu. 
 

(5)  Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 
1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, vzor 
formuláře podle odstavce 3 a vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s uvedenou směrnicí:  

a) z průmyslu výroby chloru 

a alkalických hydroxidů;  

b) z čištění zemního plynu;  

c) z těžby a hutnictví 

neželezných kovů;  

d) z extrakce zecinabaritu v 
Unii. Toto odstranění nesmí 
vést k žádné formě 
zpětného získání rtuti. 
 
 
 
1.Hospodářské subjekty v 

průmyslových odvětvích 

uvedených v čl. 11 písm. 

a), b) a c) zašlou každý rok 

do 31. května příslušným 

orgánům dotčených 

členských států:  

 

a) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 

které je uskladněno v 

každém jejich zařízení;  

b) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 
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které bylo odesláno do 

jednotlivých zařízení 

provádějících prozatímní 

uložení, konverzi a 

případně solidifikaci 

odpadní rtuti nebo trvalé 

uložení odpadní rtuti, která 

prošla konverzí a případně 

solidifikací;  

c) informace o umístění 

každého ze zařízení 

uvedeného v písmenu b) a 

jejich kontaktní údaje;  

d) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího prozatímní 

uložení odpadní rtuti v 

souladu s čl. 14 odst. 1;  

e) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího konverzi a 

případně solidifikaci 

odpadní rtuti v souladu s čl. 

14 odst. 2;  

f) kopii osvědčení 

poskytnutou 
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14 odst. 4  

provozovatelem zařízení 

provádějícího trvalé uložení 

odpadní rtuti, která prošla 

konverzí a případně 

solidifikací v souladu s čl. 

14 odst. 3.  

 

4. Provozovatelé zařízení 
uvedených v odstavcích 1 
a 2 každý rok do 31. ledna 
předají výkaz týkající se 
předchozího kalendářního 
roku příslušným orgánům 
dotčeného členského státu. 
Příslušné orgány 
dotčených členských států 
sdělují každoročně 
jednotlivé předané výkazy 
Komisi. 

2., zákon č. 185/2001  

Sb. 

f) nesplní povinnost uvedenou v čl. 12 nebo 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/852  nebo ji splní v rozporu s § 37x odst. 

2, 3 nebo 4. 

32017R0852 

 

Č. 12   

 

 

 

 

 

 

1.Hospodářské subjekty v 

průmyslových odvětvích 

uvedených v čl. 11 písm. 

a), b) a c) zašlou každý rok 

do 31. května příslušným 

orgánům dotčených 

členských států:  

 

a) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 
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které je uskladněno v 

každém jejich zařízení;  

b) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 

které bylo odesláno do 

jednotlivých zařízení 

provádějících prozatímní 

uložení, konverzi a 

případně solidifikaci 

odpadní rtuti nebo trvalé 

uložení odpadní rtuti, která 

prošla konverzí a případně 

solidifikací;  

c) informace o umístění 

každého ze zařízení 

uvedeného v písmenu b) a 

jejich kontaktní údaje;  

d) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího prozatímní 

uložení odpadní rtuti v 

souladu s čl. 14 odst. 1;  

e) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího konverzi a 

případně solidifikaci 
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odpadní rtuti v souladu s čl. 

14 odst. 2;  

f) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího trvalé uložení 

odpadní rtuti, která prošla 

konverzí a případně 

solidifikací v souladu s čl. 

14 odst. 3.  

 

2.Údaje uvedené v odst. 1 

písm. a) a b) se uvádějí s 

použitím kódů stanovených 

v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

2150/2002 (1).  

 

3.V případě 
hospodářského subjektu 
provozujícího zařízení pro 
výrobu chloru a alkalických 
hydroxidů přestane 
povinnost stanovená v 
odstavcích 1 a 2 platit 
jeden rok ode dne, kdy 
budou všechny rtuťové 
výrobní provozy, které 
tento hospodářský subjekt 
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Čl. 14 

 

 

provozuje, vyřazeny z 
provozu v souladu s 
prováděcím rozhodnutím 
2013/732/EU a veškerá rtuť 
přemístěna do zařízení pro 
nakládání s odpadem. 
 
1.Hospodářské subjekty v 

průmyslových odvětvích 

uvedených v čl. 11 písm. 

a), b) a c) zašlou každý rok 

do 31. května příslušným 

orgánům dotčených 

členských států:  

 

a) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 

které je uskladněno v 

každém jejich zařízení;  

b) údaje o celkovém 

množství odpadní rtuti, 

které bylo odesláno do 

jednotlivých zařízení 

provádějících prozatímní 

uložení, konverzi a 

případně solidifikaci 

odpadní rtuti nebo trvalé 

uložení odpadní rtuti, která 

prošla konverzí a případně 
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solidifikací;  

c) informace o umístění 

každého ze zařízení 

uvedeného v písmenu b) a 

jejich kontaktní údaje;  

d) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího prozatímní 

uložení odpadní rtuti v 

souladu s čl. 14 odst. 1;  

e) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího konverzi a 

případně solidifikaci 

odpadní rtuti v souladu s čl. 

14 odst. 2;  

f) kopii osvědčení 

poskytnutou 

provozovatelem zařízení 

provádějícího trvalé uložení 

odpadní rtuti, která prošla 

konverzí a případně 

solidifikací v souladu s čl. 

14 odst. 3.  
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2.Údaje uvedené v odst. 1 

písm. a) a b) se uvádějí s 

použitím kódů stanovených 

v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

2150/2002 (1).  

 

3.V případě 
hospodářského subjektu 
provozujícího zařízení pro 
výrobu chloru a alkalických 
hydroxidů přestane 
povinnost stanovená v 
odstavcích 1 a 2 platit 
jeden rok ode dne, kdy 
budou všechny rtuťové 
výrobní provozy, které 
tento hospodářský subjekt 
provozuje, vyřazeny z 
provozu v souladu s 
prováděcím rozhodnutím 
2013/732/EU a veškerá rtuť 
přemístěna do zařízení pro 
nakládání s odpadem. 
 
 

3. zákon č. 185/2001  

Sb. 

§ 66 

(2) 

g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) 

32017R0852 
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nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o rtuti71) nebo neplní 
podmínky stanovené v rozhodnutí ministerstva vydaném podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39) 
nebo podle části deváté, 

 

§ 69 

(3) 

b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o rtuti71) nebo uskuteční přeshraniční přepravu 
odpadů v rozporu s povolením, 

 

Poznámka pod čarou č. 71 

71) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. 

4. zákon č. 185/2001 

Sb. 

§ 66 

(4) 

k) prozatímně uloží odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 , 

l) trvale odstraní odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 . 

32017R0852 

 

Čl. 13 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1.Odchylně od čl. 5 odst. 3 

písm. a) směrnice 

1999/31/ES lze odpadní 

rtuť prozatímně uložit v 

kapalné formě, jsou- li 

splněny specifické 

požadavky na prozatímní 

uložení odpadní rtuti v 

přílohách I, II a III uvedené 

směrnice a je-li toto uložení 

prováděno v nadzemních 

zařízeních zvlášť určených 

a vybavených pro 

prozatímní uložení odpadní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWZHZVVJ)



 

 

Čl. 13 odst. 3  

rtuti. Výjimka uvedená v 

prvním pododstavci 

přestane platit od 1. ledna 

2023.  

3.Před trvalým odstraněním 
musí odpadní rtuť projít 
konverzí a má-li být 
odstraněna v nadzemních 
zařízeních, konverzí a 
solidifikací. Odpadní rtuť, 
která prošla konverzí a 
případně solidifikací, může 
být trvale odstraněna 
výhradně v následujících 
zařízení pro trvalé uložení s 
povolením pro 
odstraňování 
nebezpečného odpadu: a) 
v solných dolech, které jsou 
uzpůsobeny k trvalému 
uložení odpadní rtuti, která 
prošla konverzí, nebo v 
hlubokých podzemních 
skalních formacích, které 
poskytují rovnocennou 
nebo vyšší úroveň 
bezpečnosti a zadržení než 
zmiňované solné doly, 
nebo b) v nadzemních 
zařízeních zvlášť určených 
a vybavených pro trvalé 
uložení odpadní rtuti, která 
prošla konverzí a 
solidifikací, jež poskytují 
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rovnocennou nebo vyšší 
úroveň bezpečnosti a 
zadržení než zařízení 
uvedená v písmenu a). 
Provozovatelé zařízení pro 
trvalé uložení zajistí, aby 
byla odpadní rtuť, která 
prošla konverzí a případně 
solidifikací, uložena 
odděleně od ostatního 
odpadu a byl rozdělena po 
šaržích, ve kterých byla 
odstraňována, a umístěna 
ve skladovacím prostoru, 
který je zapečetěn. Tito 
provozovatelé dále zajistí, 
aby byly dodrženy 
požadavky stanovené 
směrnicí 1999/31/ES, 
včetně specifických 
požadavků pro prozatímní 
uložení odpadní rtuti 
stanovených v příloze I 
oddílu 8 třetí a páté 
odrážce a příloze II 
uvedené směrnice, pokud 
jde o zařízení pro trvalé 
uložení 

5., zákon č. 185/2001 

Sb. 

62) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 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“. 

32017R0997 
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1., zákon č. 350/2011 

Sb. 

Poznámka pod čarou č. 2 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o 
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a 
směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v 
platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 
 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. 
března 2004 o detergentech, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. 
dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o 
změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění. 

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 směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006, v platném znění. 

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

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se 
stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, v platném znění. 

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích 
a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

32017R0852 

 

  

2., zákon č. 350/2011 § 23    
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Sb. d) Ministerstvo obrany 

e) Česká inspekce životního prostředí, 

f) krajské hygienické stanice, 

g) celní úřady, 

h) Státní úřad inspekce práce, 

i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

3., zákon č. 350/2011 

Sb. 

§ 24 

5) Ministerstvo životního prostředí v rámci své působnosti podle 
odstavce 1 písm. f) přijímá oznámení o záměru vyrábět nebo uvádět na 
trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy 
podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1102/2008 (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852“), posuzuje jeho úplnost a provádí hodnocení informací 
uvedených v oznámení podle čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení. V rámci 
tohoto hodnocení si Ministerstvo životního prostředí vyžádá závazné 
stanovisko Ministerstva zdravotnictví.  
 
(6) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí, že oznámení neobsahuje 
veškeré informace uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852, nebo je požádáno o doplňující 
informace Ministerstvem zdravotnictví podle § 25 odst. 5, vyzve 
oznamovatele k doplnění oznámení a stanoví mu k tomu přiměřenou 
lhůtu. Pokud oznamovatel ve stanovené lhůtě oznámení nedoplní, co se 
týče informací uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, hledí se na toto 
oznámení, jako kdyby nebylo podáno. 

 
(7) Ministerstvo životního prostředí ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení 
závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví předá oznámení 
Evropské komisi, pokud na základě provedeného hodnocení informací 
uvedených v oznámení shledá, že byla splněna kritéria podle čl. 8 odst. 
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Článek 8  1. Hospodářské subjekty 

nesmí vyrábět ani uvádět 

na trh výrobky s přidanou 

rtutí, které nebyly ve výrobě 

před 1. lednem 2018 (dále 

jen „nové výrobky s 

přidanou rtutí“), pokud k 

tomu nejsou oprávněny na 

základě rozhodnutí 

přijatého podle odstavce 6 

tohoto článku nebo pokud 

tak nemohou činit podle 

směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU (1). První 

pododstavec se nevztahuje 

na: a) zařízení nezbytná 

pro ochranu podstatných 

bezpečnostních zájmů 

členských států, včetně 

zbraní, střeliva a válečného 

materiálu, určená výlučně k 

vojenským účelům; b) 
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6 prvního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852.  V opačném případě Ministerstvo životního prostředí v téže 
lhůtě sdělí s uvedením důvodů oznamovateli, že tato kritéria splněna 
nebyla. 

 

zařízení určená pro vyslání 

do vesmíru a c) technická 

zlepšení nebo úpravu 

výrobků s přidanou rtutí, 

které byly ve výrobě před 1. 

lednem 2018, jestliže 

takováto zlepšení nebo 

úpravy vedou k nižšímu 

obsahu rtuti používané v 

těchto výrobcích.  

 

2.Hospodářské subjekty 

nesmí používat výrobní 

procesy využívající rtuť 

nebo sloučeniny rtuti, které 

nebyly procesy 

používanými před 1. 

lednem 2018 (dále jen 

„nové výrobní procesy“), 

pokud k tomu nejsou 

oprávněny na základě 

rozhodnutí přijatého podle 

odstavce 6. První 

pododstavec tohoto 

odstavce se nevztahuje na 

procesy, při kterých se 

vyrábějí nebo používají jiné 

výrobky s přidanou rtutí, 

než na které se vztahuje 
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zákaz stanovený v odstavci 

1.  

 

3.Hodlá-li hospodářský 

subjekt požádat o 

rozhodnutí podle odstavce 

6, aby mohl vyrábět nový 

výrobek s přidanou rtutí 

nebo takový výrobek 

uvádět na trh nebo aby 

mohl používat nový výrobní 

proces, které by poskytly 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví a 

které nepředstavují žádné 

závažné riziko pro životní 

prostředí ani pro lidské 

zdraví, přičemž nejsou k 

dispozici žádné technicky 

realizovatelné bezrtuťové 

alternativy, které by 

poskytly tentýž přínos, 

oznámí to příslušným 

orgánům dotčeného 

členského státu. Toto 

oznámení obsahuje tyto 

informace: a) technický 

popis předmětného 

výrobku či procesu, b) 
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posouzení jeho přínosů a 

rizik pro životní prostředí a 

zdraví; c) důkazy 

prokazující, že neexistují 

technicky realizovatelné 

bezrtuťové alternativy, 

které by poskytovaly 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví; 

d) podrobný popis 

způsobu, jakým má být 

daný proces používán či 

výrobek vyráběn, používán 

a po použití odstraněn 

jakožto odpad, aby byla 

zajištěna vysoká úroveň 

ochrany životního prostředí 

a lidského zdraví.  

 

4.Dotčený členský stát 

postoupí Komisi oznámení, 

které obdržel od 

hospodářského subjektu, 

pokud má na základě 

svého vlastního hodnocení 

informací uvedených v 

oznámení za to, že byla 

splněna kritéria uvedená v 

odst. 6 prvním pododstavci. 
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Dotčený členský stát 

informuje Komisi o 

případech, kdy má za to, že 

kritéria uvedená v odst. 6 

prvním pododstavci 

splněna nebyla. 

 

 5.Pokud členský stát 

postoupí oznámení podle 

odst. 4 prvního 

pododstavce tohoto článku, 

Komise okamžitě poskytne 

toto oznámení výboru 

uvedenému v čl. 22 odst. 1. 

24.5.2017 L 137/8 Úřední 

věstník Evropské unie CS 

(1)Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU ze dne 8. 

června 2011 o omezení 

používání některých 

nebezpečných látek v 

elektrických a 

elektronických zařízeních 

(Úř. věst. L 174, 1.7.2011, 

s. 88). 

 

 6.Komise obdržené 
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oznámení posoudí a 

vyhodnotí, zda bylo 

prokázáno, že by 

předmětný nový výrobek s 

přidanou rtutí či nový 

výrobní proces poskytl 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví a 

nepředstavoval by žádné 

závažné riziko pro životní 

prostředí ani pro lidské 

zdraví a že nejsou k 

dispozici žádné technicky 

proveditelné bezrtuťové 

alternativy, které by 

poskytly takovýto přínos. 

Komise informuje členské 

státy o výsledku 

hodnocení. Komise přijme 

prostřednictvím 

prováděcích aktů 

rozhodnutí, zda se 

příslušný nový výrobek s 

přidanou rtutí nebo nový 

výrobní proces povoluje. 

Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 22 odst. 

2.  
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7.Do 30. června 2018 
zveřejní Komise na 
internetu seznam výrobních 
procesů využívajících rtuť 
nebo sloučeniny rtuti, které 
byly procesy používanými 
před 1. lednem 2018, a 
výrobků s přidanou rtuti, 
které byly ve výrobě před 1. 
lednem 2018, a veškerých 
platných tržních omezení. 

4., zákon č. 350/2011 

Sb. 

§ 25 

(4) Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti Ministerstva životního 
prostředí podle § 24 odst. 5 vydává závazné stanovisko k oznámení 
podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852. Toto závazné stanovisko obsahuje posouzení, zda jsou 
splněna kritéria stanovená v čl. 8 odst. 6 prvním pododstavci nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 z hlediska přínosů 
nového výrobku s přidanou rtutí či nového výrobního procesu pro lidské 
zdraví, rizika pro lidské zdraví a existence proveditelných technických 
alternativ, které by poskytly pro lidské zdraví srovnatelný přínos. Lhůta 
pro vydání tohoto závazného stanoviska je 120 dnů ode dne obdržení 
žádosti Ministerstva životního prostředí a v odůvodněných případech 
může být Ministerstvem životního prostředí na žádost Ministerstva 
zdravotnictví prodloužena až o 90 dnů.  
 
(5) Pokud Ministerstvo zdravotnictví zjistí, že k provedení posouzení 
podle odstavce 4 je nezbytné si od oznamovatele vyžádat doplňující 
informace, požádá o doplňující informace Ministerstvo životního 
prostředí, které si je od oznamovatele vyžádá. Do lhůty pro vydání 
závazného stanoviska podle odstavce 4 se nezapočítává doba, než 
Ministerstvo životního prostředí předá Ministerstvu zdravotnictví 
doplňující informace poskytnuté oznamovatelem. 
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Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hospodářské subjekty 

nesmí vyrábět ani uvádět 

na trh výrobky s přidanou 

rtutí, které nebyly ve výrobě 

před 1. lednem 2018 (dále 

jen „nové výrobky s 

přidanou rtutí“), pokud k 

tomu nejsou oprávněny na 

základě rozhodnutí 

přijatého podle odstavce 6 

tohoto článku nebo pokud 

tak nemohou činit podle 

směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU (1). První 

pododstavec se nevztahuje 

na: a) zařízení nezbytná 

pro ochranu podstatných 

bezpečnostních zájmů 
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(6) Ministerstvo zdravotnictví zpracovává národní plán stanovující 

opatření k postupnému omezování používání zubního amalgámu podle 

čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

členských států, včetně 

zbraní, střeliva a válečného 

materiálu, určená výlučně k 

vojenským účelům; b) 

zařízení určená pro vyslání 

do vesmíru a c) technická 

zlepšení nebo úpravu 

výrobků s přidanou rtutí, 

které byly ve výrobě před 1. 

lednem 2018, jestliže 

takováto zlepšení nebo 

úpravy vedou k nižšímu 

obsahu rtuti používané v 

těchto výrobcích.  

 

2.Hospodářské subjekty 

nesmí používat výrobní 

procesy využívající rtuť 

nebo sloučeniny rtuti, které 

nebyly procesy 

používanými před 1. 

lednem 2018 (dále jen 

„nové výrobní procesy“), 

pokud k tomu nejsou 

oprávněny na základě 

rozhodnutí přijatého podle 

odstavce 6. První 

pododstavec tohoto 

odstavce se nevztahuje na 
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procesy, při kterých se 

vyrábějí nebo používají jiné 

výrobky s přidanou rtutí, 

než na které se vztahuje 

zákaz stanovený v odstavci 

1.  

 

3.Hodlá-li hospodářský 

subjekt požádat o 

rozhodnutí podle odstavce 

6, aby mohl vyrábět nový 

výrobek s přidanou rtutí 

nebo takový výrobek 

uvádět na trh nebo aby 

mohl používat nový výrobní 

proces, které by poskytly 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví a 

které nepředstavují žádné 

závažné riziko pro životní 

prostředí ani pro lidské 

zdraví, přičemž nejsou k 

dispozici žádné technicky 

realizovatelné bezrtuťové 

alternativy, které by 

poskytly tentýž přínos, 

oznámí to příslušným 

orgánům dotčeného 

členského státu. Toto 
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oznámení obsahuje tyto 

informace: a) technický 

popis předmětného 

výrobku či procesu, b) 

posouzení jeho přínosů a 

rizik pro životní prostředí a 

zdraví; c) důkazy 

prokazující, že neexistují 

technicky realizovatelné 

bezrtuťové alternativy, 

které by poskytovaly 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví; 

d) podrobný popis 

způsobu, jakým má být 

daný proces používán či 

výrobek vyráběn, používán 

a po použití odstraněn 

jakožto odpad, aby byla 

zajištěna vysoká úroveň 

ochrany životního prostředí 

a lidského zdraví.  

 

4.Dotčený členský stát 

postoupí Komisi oznámení, 

které obdržel od 

hospodářského subjektu, 

pokud má na základě 

svého vlastního hodnocení 
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informací uvedených v 

oznámení za to, že byla 

splněna kritéria uvedená v 

odst. 6 prvním pododstavci. 

Dotčený členský stát 

informuje Komisi o 

případech, kdy má za to, že 

kritéria uvedená v odst. 6 

prvním pododstavci 

splněna nebyla. 

 

 5.Pokud členský stát 

postoupí oznámení podle 

odst. 4 prvního 

pododstavce tohoto článku, 

Komise okamžitě poskytne 

toto oznámení výboru 

uvedenému v čl. 22 odst. 1. 

24.5.2017 L 137/8 Úřední 

věstník Evropské unie CS 

(1)Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU ze dne 8. 

června 2011 o omezení 

používání některých 

nebezpečných látek v 

elektrických a 

elektronických zařízeních 

(Úř. věst. L 174, 1.7.2011, 
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s. 88). 

 

 6.Komise obdržené 

oznámení posoudí a 

vyhodnotí, zda bylo 

prokázáno, že by 

předmětný nový výrobek s 

přidanou rtutí či nový 

výrobní proces poskytl 

významný přínos pro 

životní prostředí a zdraví a 

nepředstavoval by žádné 

závažné riziko pro životní 

prostředí ani pro lidské 

zdraví a že nejsou k 

dispozici žádné technicky 

proveditelné bezrtuťové 

alternativy, které by 

poskytly takovýto přínos. 

Komise informuje členské 

státy o výsledku 

hodnocení. Komise přijme 

prostřednictvím 

prováděcích aktů 

rozhodnutí, zda se 

příslušný nový výrobek s 

přidanou rtutí nebo nový 

výrobní proces povoluje. 

Tyto prováděcí akty se 
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Čl. 10, odst. 3 

přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 22 odst. 

2.  

 

7.Do 30. června 2018 
zveřejní Komise na 
internetu seznam výrobních 
procesů využívajících rtuť 
nebo sloučeniny rtuti, které 
byly procesy používanými 
před 1. lednem 2018, a 
výrobků s přidanou rtuti, 
které byly ve výrobě před 1. 
lednem 2018, a veškerých 
platných tržních omezení. 
 
 
 
 
 
3.Do 1. července 2019 
každý členský stát stanoví 
národní plán týkající se 
opatření, která hodlá 
provést za účelem 
postupného omezování 
používání zubního 
amalgámu. Členské státy 
zveřejní své národní plány 
na internetu a předají je 
Komisi do jednoho měsíce 
od jejich přijetí. 
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5., zákon č. 350/2011 

Sb. 

„§ 26a  
Ministerstvo obrany 

 

(1) Ministerstvo obrany 

a) zastupuje Českou republiku v orgánu Evropské obranné 
agentury pro koordinaci implementace Kodexu chování 
k povolování výjimek z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek za účelem zajišťování obrany státu,  

b) spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při poskytování 
poradenství výrobcům a dovozcům týkajícího se jejich povinností 
a odpovědnosti vyplývajících z přímo použitelných předpisů 
Evropské unie21) a  

c) vydává na žádost Ministerstva životního prostředí závazné 
stanovisko pro vydání rozhodnutí o povolení výjimky podle čl. 2 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (dále jen 
„nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006“), a 
to ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení žádosti; toto závazné 
stanovisko obsahuje posouzení, zda je požadovaná výjimka 
nezbytná pro účely zajišťování obrany státu.  
 

(2) Žadatel o povolení výjimky podle čl. 2 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 je povinen 

zpracovat předkládanou žádost v souladu s Kodexem chování 

k povolování výjimek z nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek za 

32006R1907 

 

čl. 2 odst. 3 Členské státy mohou 
umožnit výjimky z tohoto 
nařízení v jednotlivých 
případech pro 
konkrétní látky samotné 
nebo obsažené v přípravku 
nebo v předmětu, pokud je 
to nutné v 
zájmu obrany. 
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účelem zajišťování obrany státu.“.  

 

 

6., zákon č. 350/2011 

Sb. 

V § 27 písm. a), § 28 písm. a) a § 29 písm. a) se slova „dodavateli látek, 

směsí nebo“ nahrazují slovy „výrobci, dovozci, následnými uživateli, 

distributory a dodavateli“.  

 

   

7., zákon č. 350/2011 

Sb. 

V § 33 odst. 1 a v § 35 odst. 1 se slova „d) až h)“ nahrazují slovy „písm. 

e) až i)“.  

 

   

8., zákon č. 350/2011 

Sb. 

V § 33 odst. 1 se dosavadní písmena h) a i) označují jako písmena g) a 

h).  

 

   

9., zákon č. 350/2011 

Sb. 

V § 33 odst. 1 písm. g) se za slovem „trhu,“ slovo „nebo“ zrušuje. 

 

   

10., zákon č. 

350/2011 Sb. 

1. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a 

doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní: 

 

„i) osobě, která v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
o rtuti27) uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí, jeho stažení z trhu. 
 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. 
května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“. 
 

32017R0852 

 

Čl. 8 odst. 1 1.Hospodářské subjekty 
nesmí vyrábět ani uvádět 
na trh výrobky s přidanou 
rtutí, které nebyly ve výrobě 
před 1. lednem 2018 (dále 
jen „nové výrobky s 
přidanou rtutí“), pokud k 
tomu nejsou oprávněny na 
základě rozhodnutí 
přijatého podle odstavce 6 
tohoto článku nebo pokud 
tak nemohou činit podle 
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směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/65/EU  

11., zákon č. 

350/2011 Sb. 

(7) Vývozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o rtuti27) vyveze rtuť, její sloučeniny nebo 
směsi nebo vyveze výrobky s přidanou rtutí. 
(8) Dovozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o rtuti27) doveze rtuť nebo její směsi nebo 

doveze výrobky s přidanou rtutí. 

(9) Osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o rtuti27) 

a) vyrobí výrobek s přidanou rtutí, 
b) použije rtuť nebo její sloučeniny ve výrobních procesech,  
c) vyrobí nový výrobek s přidanou rtutí nebo jej uvede na trh, 
d) použije nový výrobní proces využívající rtuť nebo její sloučeniny, 
nebo 
e) použije volně balenou rtuť. 
 

 

 

(20) Osoba, která v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie o rtuti27) uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu 

podle § 33 odst. 1 písm. i) nestáhla takový výrobek z trhu. 

 

 

 

 

 

32017R0852 

 

Čl. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniž jsou dotčeny přísnější 
požadavky stanovené v 
jiných příslušných právních 
předpisech Unie, zakazuje 
se v Unii vývoz, dovoz a 
výroba výrobků s přidanou 
rtutí uvedených v příloze II, 
a to počínaje dnem, který je 
v dané příloze stanoven. 
2.Zákaz stanovený v 
odstavci 1 se nevztahuje 
na tyto výrobky s přidanou 
rtutí: a) výrobky nezbytné 
pro civilní ochranu a 
vojenské použití, b) 
výrobky pro výzkum, pro 
kalibraci přístrojů nebo pro 
použití jako referenční 
standard. 
 
 
 
Použití volně balené rtuti 
zubními lékaři se zakazuje 
 
 
 
Členské státy stanoví 
sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k 
zajištění jejich uplatňování. 
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§ 34, odst. 21 

(21) Za přestupky se uloží pokuta 

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), 

odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 5 písm. b) nebo c), nebo 

odstavce 15, 16 nebo 17, 

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), 

odstavce 5 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 6 písm. a), odstavce 7, 

odstavce 8, odstavce 9, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), 

odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 18, 19 nebo 20, 

c) do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 písm. a) nebo 

d), 

d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 

2 písm. b), odstavce 3, odstavce 6 písm. b), odstavce 10 písm. a), 

odstavce 11 písm. c) odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c), 

e) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo 

 

čl. 10 odst. 1 

věta druhá 

 

 

Článek 16 

Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy 
oznámí Komisi do dat 
použitelnosti stanovených 
pro příslušná ustanovení 
tohoto nařízení tyto sankce 
a opatření a neprodleně jí 
oznámí všechny jejich 
následné změny. 
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odstavce 15. 

 

Část čtvrtá, Čl. IV., 

bod 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Část čtvrtá, Čl. IV., 

bod 2 

V § 117 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ ,nebo“ a 

doplňuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou č. 55 zní: 

 

 „p) použije při poskytování zdravotních služeb materiál v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropské unie o rtuti55). 

 
55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. 

května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.“. 

 

 

32017R0852 čl. 10 odst. 1 

věta první a 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od 1. ledna 2019 lze 

používat zubní amalgám 

jen v kapslové formě v 

předem určených dávkách. 

2. Od 1. července 2018 se 

zubní amalgám nesmí 

používat při 

stomatologickém ošetření 

mléčných zubů, dětí 

mladších 15 let a těhotných 

či kojících žen, s výjimkou 

případů, kdy to zubní lékař 

považuje za naprosto 

nezbytné z důvodu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWZHZVVJ)



 

 

 

 

 

Čl. 16 

specifických zdravotních 

potřeb dotčeného pacienta. 

 

Členské státy stanoví 

sankce za porušení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k 

zajištění jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy 

oznámí Komisi do dat 

použitelnosti stanovených 

pro příslušná ustanovení 

tohoto nařízení tyto sankce 

a opatření a neprodleně jí 

oznámí všechny jejich 

následné změny. 

Část čtvrtá, Čl. IV., 

bod 3 

V § 117 odst. 4 písm. d) se za slova „písm. h)“ vkládají slova „nebo p)“. 

 

32017R0852 Čl. 10 odst. 2 

 

 

 

 

 

1. Od 1. ledna 2019 lze 

používat zubní amalgám 

jen v kapslové formě v 

předem určených dávkách. 

2. Od 1. července 2018 se 

zubní amalgám nesmí 

používat při 

stomatologickém ošetření 

mléčných zubů, dětí 

mladších 15 let a těhotných 
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Čl. 16 

či kojících žen, s výjimkou 

případů, kdy to zubní lékař 

považuje za naprosto 

nezbytné z důvodu 

specifických zdravotních 

potřeb dotčeného pacienta. 

 

Členské státy stanoví 

sankce za porušení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k 

zajištění jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy 

oznámí Komisi do dat 

použitelnosti stanovených 

pro příslušná ustanovení 

tohoto nařízení tyto sankce 

a opatření a neprodleně jí 

oznámí všechny jejich 

následné změny. 

 

 

Rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska implementace předpisu ES/EU 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWZHZVVJ)



Poř.

č. 

Číslo 

ID 

Předklad

atel 

Název návrhu předpisu Předpokláda

né datum 

zahájení 

přípravy / 

stav přípravy 

Předpokláda

né datum 

předložení 

vládě  

Předpokláda

né datum 

nabytí 

účinnosti 

1.  9133 MŽP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 

Červenec 

2017/předlož

ení vládě 

Březen 2018 Září 2018 
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