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IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 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  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 22. 12. 2017, 

s termínem dodání stanovisek do 24. 1. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

# 
Resort K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  Unie 

zaměstnavatel-

ských svazů 

České republiky 

Obecná Změnou základní výplně hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění bude otevřena i otázka 

finančního ohodnocení tohoto nového výkonu. 

Upozorňujeme, že již předchozí změna s účinností 

od 1. 1. 2018 týkající se dětí, těhotných a kojících 

žen vyvolala značné náklady z veřejného 

zdravotního pojištění. Pokud by byla úhrada 

z veřejného zdravotního pojištění základní výplně 

nastavena na 495,- Kč pro všechny pojištěnce 

systému veřejného zdravotního pojištění, tedy i pro 

ty, u kterých doposud činila úhrada výplně 270,- 

Kč, dopadem takového kroku bude navíc cca 1,2 

až 1,5 mld. Kč. Pokud by za základ pro stanovení 

Zásadní Vysvětleno 

Počítáme s finančním dopadem ve 

výši 1,5 mld. Kč. Úhrada za jeden 

tento výkon by neměla být vyšší 

než 495 Kč. 

Jelikož i pro rok 2019 se navyšuje 

platba za státní pojištěnce, tak 

v systému veřejného zdravotního 

pojištění bude o 3,5 mld. Kč více, 

tedy tento dopad je dostatečně 

pokryt vyšší platbou za státní 

pojištěnce. 
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úhrady byly převzaty ještě nákladnější kalkulace, 

mohlo by se jednat o dopad až 3 mld. Kč. V rámci 

diskuse o schvalování tohoto zákona je proto 

nutné upřesnit stanovisko MZ k předpokládanému 

finančnímu ohodnocení nového výkonu a o 

způsobu financování v rámci veřejného 

zdravotního pojištění. Významnější dopad, bude-li 

to ve veřejném zájmu, by měl být v systému 

veřejného zdravotního pojištění kompenzován 

navýšením platby státu, protože by nebyl jinak 

finančně pro rok 2019 zvládnutelný. V každém 

případě musí být otázka finančních dopadů řešena 

již při schvalování tohoto zákona. 

2.   Část I., Čl. I, 

Příloha č. 1, 

bod 23 

Navrhované znění je dle našeho názoru zbytečně 

podrobné, každá, byť minimální změna 

v postupech nebo zařazování nového plastického 

materiálu bude vyžadovat změnu zákona. Za 

vhodnější považujeme obecnější text, reflektující 

dle našeho názoru v dostatečné míře záměr 

upravit v příloze č.1, z.č. 48/1997 Sb. po zákazu 

nedozovaného amalgamu podmínky úhrady výplní 

Zásadní Vysvětleno 

 

Navrhované znění je takto 

podrobné kvůli adaptaci národní 

právní úpravy na evropské 

nařízení, které říká, pro jaké 

skupiny obyvatelstva nesmí být 

použit jaký materiál. Není tedy 

možné text zjednodušit, jelikož by 
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u dočasného i stálého zubu.  nebylo dostatečně promítnuto 

evropské nařízení do zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. 

 

Konečné znění návrhu po 

konzultaci s VZP ČR a několika 

jednáních s ČSK vzniklo jako 

kompromis mezi návrhem 

ČSK/UZS a Ministerstva 

zdravotnictví. Hlavnímu požadavku 

„úhrada amalgámové výplně v 

základním provedení“ bylo 

vyhověno. 

3.   Bod 23, 

Příloha č. 1, 

z.č. 48/1997 

Sb 

23) Výplň stálého nebo 

dočasného zubu 

(bez ohledu na počet 

plošek, včetně 

rekonstrukce růžku) 

 

Výplň stálého nebo dočasného zubu 

Hrazeno pouze při použití nedózovaného 

amalgámu 

Zásadní Vysvětleno. 

Takto navržené znění by nesplnilo 

podmínku adaptace českého 

právního řádu na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/852 ze dne 17. května 

2017 o rtuti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1102/2008 – není přesně 

stanoveno, jaký materiál nemůže 
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v rozsahu celého chrupu, při použití 

samopolymerujícího 

kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. 

U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let 

věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a 

kojících 

žen hrazeno pouze při použití skloionomerního 

cementu. Není-li použití skloionomerního 

cementu možné z hlediska zdravotního stavu 

pojištěnce, 

hrazeno při použití dózovaného amalgámu, 

při použití samopolymerujícího kompozita pouze 

v rozsahu špičáků včetně. 

 

Hradí se zhotovení plastické výplně 

v základním provedení a opracování, s nutným 

vyartikulováním bez následných úprav a 

detailního dotvarování (dále jen „základní 

výplň“). Zhotovení základní výplně při použití 

samopolymerujícího kompozita se hradí jen 

v rozsahu řezáků a špičáků. Zhotovení základní 

výplně při použití fotokompozita se hradí jen u 

pacientů do dovršení věku 18 let v rozsahu 

být pro jednotlivé skupiny 

obyvatelstva použit. 

 

Dále je velice nejasné ustanovení 

„v základním provedení a 

opracování, s nutným 

vyartikulováním bez následných 

úprav a detailního dotvarování“. 

Nárok pojištěnce by tedy nebyl 

jednoznačně stanoven. 

 

Konečné znění návrhu po 

konzultaci s VZP ČR a několika 

jednáních s ČSK vzniklo jako 

kompromis mezi návrhem 

ČSK/UZS a Ministerstva 

zdravotnictví. Hlavnímu požadavku 

„úhrada amalgámové výplně v 

základním provedení“ bylo 

vyhověno. 
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stálých řezáků a stálých špičáků. 

Maximální hrazená frekvence u jednoho 

stálého zubu je jedenkrát za dva roky. 

 

24 Fotokompozitní výplň stálého zubu bez ohledu 

na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a 

dostavby plastické)   

 

Hrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu 

špičáků včetně 

 

Odůvodnění: Z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění navrhujeme úhradu tzv. základní výplně, 

která je definována primárně provedením. 

Zachovává se současný rozsah úhrady 

kompozitních a fotokompozitních výplní. Pravidla 

pro nakládání s amalgámem se neuvádějí, 

vyplývají z jiných předpisů (hrazená péče musí být 

provedena lege artis, používání amalgámu je 

upraveno nařízením o rtuti – proto je možno dát 

stálý i dočasný zub do jedné položky). Upravuje se 

maximální hrazená frekvence 1x za dva roky na 

témže zubu.  
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4.  Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 23 písm. 

g) a § 29 

 

K uvedeným ustanovením uplatňujeme zásadní 

připomínku, kterou Státní úřad inspekce práce 

uplatnil u Ministerstva životního prostředí dopisem 

č.j. 8774/1.40/17 ze dne 20. prosince 2017 již po 

obdržení informace o přípravě tohoto zákona. 

Orgány inspekce práce jsou zřízeny zákonem 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž v jejich působnosti je 

kontrola dodržování povinností v oblasti 

pracovních vztahů a podmínek, tedy v oblasti 

pracovněprávní, v oblasti zaměstnanosti a v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich 

kontrolní působnost tedy dopadá primárně 

na zaměstnavatele ve vztahu k jejich 

zaměstnancům. 

Státní úřad inspekce práce (dále jen „Úřad“), 

jakožto kontrolní orgán na úseku bezpečnosti 

práce a bezpečného provozu vyhrazených 

Zásadní 

 

Vysvětleno, částečně 

akceptováno.  

 

Postavení Státního úřadu inspekce 

práce není v oblasti právní úpravy 

chemických látek založeno pouze 

ustanoveními § 23 písm. g) a § 29 

chemického zákona, o jejichž 

zrušení usiluje resort práce a 

sociálních věcí v předmětné 

připomínce. Pravomoc SÚIP ke 

kontrolám podle chemického 

zákona je výslovně stanovena v § 

3 odst. 4 zákona o inspekci práce, 

resp. v poznámce pod čarou č. 9, 

která obsahuje odkaz na předpisy 

v gesci Ministerstva životního 

prostředí, tj. zákon o prevenci 

závažných havárií a chemický 
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technických zařízení a pracovních vztahů, 

kontroluje dodržování povinností v oblasti 

chemických látek a směsí ve chvíli, kdy už daná 

látka či směs je na trhu a nakládá se s ní na 

pracovišti zaměstnavatele. V této souvislosti je 

třeba si uvědomit, že stávající zařazení Úřadu do 

ustanovení § 23 písm. g) zákona č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a o chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, tj. mezi orgány státní 

správy v oblasti uvádění látek nebo látek 

obsažených ve směsích a v předmětech na trh a 

v uvádění směsí na trh, je chybné a je mimo oblast 

jeho kontrolní působnosti.  

Postavení Úřadu je dále vymezeno v § 29 

chemického zákona jako kontrola dodržování 

ustanovení uvedených právních předpisů 

z hlediska bezpečnosti práce. Jsme však nuceni 

upozornit na skutečnost, že rozsah kontroly 

bezpečnosti práce v oblasti chemických látek a 

směsí je v podstatě zakotvena již ve stávajících 

právních předpisech (především zákon č. 

zákon. Zákon o inspekci práce 

obsahuje také přestupky týkající 

se nakládání s chemickými 

látkami, spočívající v porušení 

povinností podle chemického 

zákona, a to v ustanoveních § 17 

odst. 1 písm. zb) a § 30 odst. 1, 

písm. zb). Provázanost systému 

doplňuje ustanovení § 35 odst. 2 

chemického zákona, jež stanoví, 

že přestupek projednává ten ze 

správních orgánů uvedených v § 

23 písm. d) až h), který jej zjistil 

první. Státní úřad inspekce práce 

má tedy v procesu kontroly 

problematiky nakládání s 

chemickými látkami své 

nepopiratelné místo.  

 

Za účelem zefektivnění kontrolní 

činnosti navrhujeme doplnění 

slova „používání“ do návětí § 23 

chemického zákona. Tak bude 
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262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů). 

S ohledem na znění zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže Úřad působnost orgánu státní správy tak 

jak je vymezena ve stávajícím znění chemického 

zákona vykonávat.  

Požadujeme proto, aby v rámci probíhající 

novelizace byla vypuštěna ustanovení § 23 písm. 

g) a § 29 chemického zákona bez náhrady. 

jednoznačně stanovena kontrolní 

pravomoc na oblast používání 

chemických látek a směsí mimo 

jiné i pro SÚIP. Toto doplnění je 

v souladu s předmětem úpravy 

vymezeným v § 1 písm. a) bod 1. 

chemického zákona, kde jsou 

zahrnuty rovněž povinnosti 

právnických a podnikajících 

fyzických osob při používání 

chemických látek a směsí. 

 

S výše uvedeným bezprostředně 

souvisí také již navržené rozšíření 

výčtu osob, u nichž může být 

zástupci SÚIP provedena kontrola, 

v § 29 písm. a) chemického 

zákona (obdobně jako v § 27 

písm. a) a § 28 písm.a)). Vznikne 

tak zákonné zmocnění pro 

kontrolu mimo jiné také u 

následných uživatelů 

neuvádějících chemické látky nebo 
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směsi na trh. Takovými 

následnými uživateli jsou v případě 

upravované matérie například 

zubní lékaři. Na zubní lékaře se 

vztahuje zákaz používání volně 

balené rtuti (čl. 10 odst. 1 věta 

druhá nařízení o rtuti, sankce 

navržena v § 34 odst. 10 písm. e) 

chemického zákona). 

 

 V této souvislosti je třeba 

poznamenat, že zubní lékaři, jakož 

i zdravotnický a nezdravotnický 

personál v jejich ordinacích, jsou 

jednou ze skupin nejvíce 

ohrožených expozicí rtuti. 

K expozici dochází v přímé 

souvislosti s výkonem jejich 

zaměstnání a je proto logické, že 

příslušným orgánem ke kontrole 

pracoviště je v tomto případě 

Státní úřad inspekce práce. 

V dané souvislosti lze rovněž 
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odkázat na recitál 22 nařízení o 

rtuti, kde je uvedeno, že: „Měla by 

být stanovena povinnost používat 

zubní amalgám v kapslové formě v 

předem určených dávkách…, aby 

byli zubní lékaři a pacienti 

chráněni před expozicí rtuti …“ 

5.  Ministerstvo 

vnitra 

K čl. III bodu 2 

– k § 24 odst. 6 

chemického 

zákona 

Upozorňujeme, že jednou z informací, kterou je 

oznamovatel povinen dodat, jsou  

i důkazy prokazující, že neexistují technicky 

realizovatelné bezrtuťové alternativy, které by 

poskytovaly významný přínos pro životní prostředí 

a zdraví. V případě, že členský stát nepovažuje 

tyto důkazy za dostatečné, postoupí oznámení 

Komisi a informuje ji o svém závěru. Při 

nedostatku těchto důkazů tedy nelze uplatnit fikci 

nepodání oznámení, jak je navrhováno. Ze 

stejných důvodů je nutné zcela odmítnout fikci 

nepodání oznámení v případě, že oznámení 

obsahovalo náležitosti stanovené čl. 8 odst. 3 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/852, avšak Ministerstvo zdravotnictví má za 

Zásadní  Akceptováno. 

Fikce, že se při nedoplnění 

oznámení ve stanovené lhůtě na 

toto oznámení hledí, jako kdyby 

nebylo podáno, byla omezena na 

informace podle čl. 8 odst. 3 písm. 

a), b) a d).  
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to, že k provedení posouzení žádosti je potřeba, 

aby oznamovatel dodal doplňující informace. Není 

také stanoveno, jak by bylo postupováno, pokud 

by se na oznámení hledělo, jako by nebylo 

podáno, zda bude moci oznamovatel podat nové 

oznámení či nikoliv, popř. v jakém časovém 

odstupu po původním oznámení. Navrhované 

ustanovení proto požadujeme přepracovat. 

6.   K čl. III bodu 

4 – k § 26a 

odst. 2 

chemického 

zákona 

Poznámka pod čarou č. 30 obsahuje odkazy na 

správní řád a zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Není však jasné, zda požadavky, které 

musí být při zpracování žádosti naplněny, jsou 

procesní či hmotněprávní povahy. V případě 

procesní povahy upozorňujeme, že se jedná o 

procesní „náležitosti“, nikoliv „požadavky“, znění 

ustanovení by tedy muselo být v tomto směru 

upraveno. Odkaz na správní řád jako předpis 

obecné povahy upravující procesní náležitosti 

podání, je v tomto případě nadbytečný. Pokud se 

jedná o hmotněprávní požadavky, je odkaz na 

správní řád zcela nevhodný, neboť jak je již řečeno 

výše, správní řád upravuje pouze procesní 

Zásadní Akceptováno  

Poznámka pod čarou č. 29 bude 

zcela zrušena a nahrazena plným 

názvem Kodexu v textu, 

poznámka pod čarou č. 30 bude 

z textu vypuštěna a ustanovení § 

26a odst. 2 bude znít takto: 

 

(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 
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náležitosti, nikoliv hmotněprávní. 

Požadujeme tedy z poznámky pod čarou č. 30 

vypustit odkaz na správní řád a dále vyjasnit, zda 

požadavky, které musí být při zpracování žádosti 

naplněny, jsou procesní či hmotněprávní povahy. 

Každopádně považujeme předmětnou pasáž za 

nadbytečnou deklaraci použití pravidel 

a požadavků, které se budou aplikovat na základě 

zvláštních zákonů (ostatně dle čl. 45 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády nemá takto 

koncipovaný odkaz normativní povahu) – viz např. 

§ 1 odst. 2 správního řádu. 

k povolování výjimek z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o 

registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek za 

účelem zajišťování obrany státu.          

 

 

   

7.   K čl. III bodu 

9 – k § 34 

odst. 10 

chemického 

zákona 

Pojem „osoba“ považujeme ve vztahu ke spáchání 

přestupku podle chemického zákona za příliš 

neurčitý. Je proto třeba jej konkretizovat, má-li se 

jednat o speciální subjekt, případně (pokud se má 

skutková podstata vztahovat na jednání jakékoli 

osoby), použít plný výčet fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.   

Zásadní Vysvětleno 

 

Jedná se o legislativní zkratku 

obsaženou v ustanovení § 1 písm. 

a) zákona č. 350/2011 Sb., 

chemického zákona, které uvádí, 

že  

 

„Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie, 

navazuje na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie a upravuje 
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a) práva a povinnosti právnických 

osob a podnikajících fyzických 

osob (dále jen „osoba“)“ 

8.   K čl. II bodu 1 

– k § 37x 

odst. 4 

zákona o 

odpadech 

Doporučujeme v ustanovení jasně uvést, které 

subjekty ministerstvu výkaz zasílají, neboť zvratný 

tvar „se zasílají“ je neurčitý. 

Doporučující Akceptováno 

9.   K čl. II bodu 1 

K § 37x odst. 

1 zákona o 

odpadech 

S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme použít úplnou citaci 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 a dále je 

možné využít zavedení legislativní zkratky dle čl. 

44 Legislativních pravidel vlády. 

Doporučující Akceptováno 

1.   K čl. II bodu 2 – 

k § 66 odst. 2 

zákona o 

odpadech 

Doporučujeme upravit znění úvodní věty 

ustanovení dle čl. 58 odst. 4 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády. Tuto připomínku 

uplatňujeme také k čl. II bodu 4. 

Doporučující Akceptováno 

10.   K čl. II bodu 3 

– k § 66 odst. 

4 písm. g) 

zákona o 

Upozorňujeme, že novelizovaný předpis již 

poznámku pod čarou č. 71 obsahuje. Navrhujeme 

proto označit nově vloženou poznámku pod čarou 

Doporučující Akceptováno 
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odpadech číslem 72. 

11.   K čl. III bodu 

1 – k § 23 

písm. d) 

chemického 

zákona  

 

S ohledem na čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme za slovo „obrany“ vložit čárku 

Doporučující Akceptováno 

12.   K čl. III bodu 

2 – k § 24 

odst. 5 

chemického 

zákona 

S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme použít úplnou citaci 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. Dále 

doporučujeme užít úplnou citaci též v poznámce 

pod čarou č. 27. 

Doporučující Akceptováno 

13.   K čl. III bodu 

2 – k § 24 

odst. 6 

chemického 

zákona 

1. Za text „čl. 8 odst. 3“ doporučujeme vložit 

slovo „nařízení“. 

2. Upozorňujeme, že dle § 12 správního řádu 

postupuje správní orgán podání v případě, 

že není věcně nebo místně příslušný. 

Navrhujeme proto slovo „postoupí“ nahradit 

slovem „předá“. Tuto úpravu navrhujeme 

Doporučující Akceptováno 
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provést přiměřeně v celém právním 

předpise. 

 

14.   K čl. III bodu 

3 – k § 25 

odst. 5 

chemického 

zákona 

Formulace „Lhůta … se staví do doby“ není 

v našem právním řádu využívána, a proto 

navrhujeme užít formulaci „do lhůty se 

nezapočítává doba“.  

 

Doporučující Akceptováno 

15.   K čl. III bodu 

4 – k § 26a 

chemického 

zákona 

1. Za účelem sjednocení způsobu citace 

přímo použitelných předpisů Evropské unie 

doporučujeme v odst. 1 písm. c) užít úplné 

citace nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 1907/2006 a dále v odst. 1 

písm. c) a odst. 2 vypustit odkaz na 

poznámku pod čarou č. 20. 

2. V odst. 2 doporučujeme opravit chybný 

odkaz na poznámku pod čarou a číslo „31“ 

nahradit číslem „30“. 

3. S ohledem na čl. 64 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme v poznámce 

pod čarou č. 30 použít úplné citace 

Doporučující Akceptováno částečně, 

s odkazem na připomínku č. 6 

 

 

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



16 

 

právních předpisů. 

 

16.   K čl. III 

bodům 8 až 

11 – k § 34 

chemického 

zákona 

Za účelem přizpůsobení novelizovaného 

ustanovení Legislativním pravidlům vlády 

doporučujeme vypustit části ustanovení, které byly 

zrušeny dřívějšími novelami, a následně 

odpovídajícím způsobem upravit číslování 

odstavců a pododstavců včetně odkazů na ně. 

Tuto změnu navrhujeme provést též v § 33. 

Doporučující Akceptováno.  

 

 

 

17.   K čl. III bodu 

12 – 

k poznámce 

pod čarou č. 

2 chemického 

zákona 

Odkaz na poznámku č. 2 je uveden již v § 1 

novelizovaného zákona, doporučujeme proto 

změnu této poznámky uvést jako první bod čl. III 

navrhovaného zákona. 

 

Doporučující Akceptováno 

18.  Hospodářská 

komora České 

republiky 

K části třetí, 

bodu 5 

Změnou terminologie došlo k rozšíření okruhu 

adresátů právní normy na výrobce, dovozce, 

následné uživatele, distributory a dodavatele 

předmětů, a to ve vztahu k dotčeným správním 

orgánům, kterými jsou Česká inspekce životního 

prostředí, Krajská hygienická stanice a Státní úřad 

bezpečnosti práce.  

Zásadní Vysvětleno  

 

Rozšíření kontrolní pravomoci 

uvedených orgánů bylo nezbytné 

zejména kvůli požadavkům 

nařízení o rtuti týkajících se 

ochrany zdraví při práci a omezení 

používání rtuti v průmyslu. Mezi 

následné uživatele patří podle 
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Hospodářská komora České republiky nesouhlasí 

s dalším zvyšováním pravomocí kontrolních 

orgánů u následných uživatelů, tedy firem a 

občanů. Pokud by účelem dané změny mělo být 

zajištění kontroly dodržování některých povinností 

podle nařízení o rtuti, je nutné, aby předkladatel 

stanovil bližší podmínky takové možné kontroly 

následných uživatelů a také zajistil, aby dotčené 

kontrolní orgány postupovaly vždy shodně a 

neovlivnitelně. Velká možnost volby v rozhodování 

jednotlivých úřadů je pro kvalitu a rychlost 

problematická, často pak vznikají zcela odlišné 

praxe v různých částech ČR a je tím vytvářen 

prostor pro klientelismus a korupci. 

 

příslušných definic v nařízeních 

REACH a CLP pouze právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, 

nikoli též nepodnikající fyzické 

osoby (občané).  

Kontroly musí probíhat v souladu 

s kontrolním řádem, který zajišťuje 

všeobecně platný právní rámec 

pro výkon kontrolní činnosti.  

 

19.  Česká 

stomatologická 

komora 

K čl. I 
novelizačním
u bodu 1 
(změna 
přílohy č. 1 
zákona č. 
48/1997 Sb.)  
 

Rozlišení hrazené a nehrazené výplně primárně 

podle materiálu, za kterého je zhotovena, je nutno 

považovat za překonané, a to nejen v souvislosti 

se zákazem používání nedozovaného amalgámu. 

Je nutno reálně vycházet z toho, že především 

nové nástroje a nové technologické postupy 

v současné době umožňují realizovat plně 

Zásadní Vysvětleno  

Navržené znění ve variantě 1 by 

nesplnilo podmínku adaptace 

českého právního řádu na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/852 ze dne 17. května 

2017 o rtuti a o zrušení nařízení 

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



18 

 

anatomické rekonstrukce zubu. Takové ošetření se 

však liší od základního ošetření pracností, 

vyžaduje mnohem více času a péče a je 

v důsledku toho nákladnější. Systém zdravotního 

pojištění takové ošetření nemůže financovat (a 

neděje se to prakticky nikde v Evropě).  

 

Navrhuje se proto oproti stávající praxi, která 

úhrady odvíjela primárně od materiálu, aby 

rozhodujícím faktorem pro posouzení, zda jde o 

péči hrazenou ze zdravotního pojištění či nikoliv, 

bylo provedení výplně. Z veřejného zdravotního 

pojištění by tak bylo hrazeno zhotovení výplně jen 

v základním provedení. Toto základní provedení 

zahrnuje samozřejmě lege artis zhotovenou výplň, 

ovšem bez dalších úprav, jako je detailní 

tvarování, leštění (u amalgámu lze realizovat až 

v další návštěvě), probarvování apod. Použitý 

materiál nemá být primárním hlediskem. Tím zubní 

lékař získá větší volnost při terapeutickém 

rozhodování a pacient získá možnost výběru 

vhodnějšího materiálu. Nelze totiž jednoznačně 

konstatovat, že amalgám je nejvhodnějším 

(ES) č. 1102/2008 – není přesně 

stanoveno, jaký materiál nemůže 

být pro jednotlivé skupiny 

obyvatelstva použit. 

 

Dále je velice nejasné ustanovení 

„v základním provedení a 

opracování, s nutným 

vyartikulováním bez následných 

úprav a detailního dotvarování“. 

Nárok pojištěnce by tedy nebyl 

jednoznačně stanoven. 

 

Varianta 2 je nesystémová, jelikož 

by zubní výplně byly hrazeny jen 

v určitém rozsahu, do určitého 

finančního obnosu, a pacient by si 

musel nad tuto částku práci 

doplatit, nemusela by být tedy plně 

hrazená alespoň jedna varianta. 

Tato varianta by měla velké 

sociální dopady. Nedošlo by tedy 

pouze k adaptaci evropského 
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materiálem pro základní výplň; v konkrétní situaci 

může být vhodnější skloionomerní cement, 

případně některý typ kompomeru apod. 

 

Navržená úprava, která v rámci hrazené péče 

neupřednostňuje amalgám, odpovídá i závazkům 

České republiky podporovat bezrtuťové alternativy 

zubních výplní, vyplývajícím jak z výše citovaného 

nařízení o rtuti, tak z tzv. Minamatské dohody o 

rtuti. 

 

V souladu s dosavadní praxí se zachovává 

omezená úhrada při použití samopolymerujícího 

kompozitu (jen ve frontálním úseku chrupu) a 

fotokompozitu (jen u dětí do 18 let u stálých zubů 

ve frontálním úseku chrupu).  

 

Předkládaný návrh (oproti návrhu 

komentovanému) upouští od vyjmenovávání 

jednotlivých skupin pacientů podle toho, zda je 

možno u nich použít amalgám či nikoliv, popř. za 

jakých podmínek. Návrh vychází z toho, že 

hrazenou péčí může být jen péče poskytnutá 

nařízení, ale k omezení nároku 

pojištěnce.  

Konečné znění návrhu po 

konzultaci s VZP ČR a několika 

jednáních s ČSK vzniklo jako 

kompromis mezi návrhem 

ČSK/UZS a Ministerstva 

zdravotnictví. Hlavnímu požadavku 

„úhrada amalgámové výplně v 

základním provedení“ bylo 

vyhověno. 
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v souladu se zákonem, tedy mimo jiné i jen za 

použití materiálu, který není zakázán. Pravidla 

používání zubního amalgámu upravuje výše 

citované nařízení o rtuti, které je v České republice 

přímo aplikovatelné. Není proto nutné jeho úpravu 

v zákoně o veřejném zdravotním pojištění znovu 

opakovat. Stejně tak není v zákoně o zdravotním 

pojištění uvedeno, že např. anestezie je hrazená 

jen za podmínky použití anestetika, které je řádně 

registrováno jako léčivý přípravek. Podobně i 

v případě výplně postačí uvedení, že hrazená 

výplň musí být zhotovena z plastického materiálu, 

který (mimo samopolymerujícího kompozita a 

fotokompozita, která mají zvláštní režim) zahrnuje 

amalgám, skloionomerní cement, kompomery, 

popř. další, v současné době dokonce i neznámé 

materiály. Přitom samozřejmě platí, že amalgám 

musí být v kapslové formě (od 1. ledna 2019) a že 

jej (od 1. července 2018) nelze použít u 

vyjmenovaných skupin pacientů, pokud nemají 

zvláštní zdravotní důvod, který by použití 

amalgámu odůvodňoval. Text zákona se touto 

úpravou významně zjednoduší a zpřehlední, aniž 
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by však došlo ke změně jeho významu.  

 

Dosud platilo, že zhotovení výplně na jednom zubu 

je možno zdravotní pojišťovně vykázat jednou za 

365 dnů. Nově se navrhuje prodloužení této doby 

na dva roky. Tento návrh vychází z reálných 

možností systému veřejného zdravotního pojištění, 

neboť je jak poskytovatelům, tak i plátcům jasné, 

že se úhrada příslušného výkonu musí v porovnání 

se současností násobně zvýšit. Prodloužení 

maximální frekvence úhrady zajistí korekci nárůstu 

nákladů zdravotních pojišťoven. Úprava této 

maximální frekvence v zákoně pak odráží vedle 

reálných možností systému i fakt, že zubní kaz je 

preventabilní onemocnění, jehož opakovanému 

výskytu na stejném zubu může pacient dobře 

předcházet. 

 

 

 

 

 

Návrh: 
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1. V příloze 1 bod 23 zní: 

„

2

3

. 

0

1

4 

Výplň 

stálého 

nebo 

dočasnéh

o zubu 

W Hradí se zhotovení 

plastické výplně 

v základním 

provedení a 

opracování, 

s nutným 

vyartikulováním 

bez následných 

úprav a detailního 

dotvarování (dále 

jen „základní 

výplň“). Zhotovení 

základní výplně při 

použití 

samopolymerujícíh

o kompozita se 

hradí jen v rozsahu 

řezáků a špičáků. 

Zhotovení základní 

výplně při použití 

fotokompozita se 

hradí jen u 
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pacientů do 

dovršení věku 18 

let v rozsahu 

stálých řezáků a 

stálých špičáků. 

Maximální hrazená 

frekvence u 

jednoho stálého 

zubu je jedenkrát 

za dva roky.“ 

 

Alternativně Česká stomatologická komora 

předkládá i návrh úpravy, která počítá s částečně 

hrazenou výplní. Tento návrh je alternativou pro 

případ, kdy se v systému nepodaří nalézt 

odpovídající prostředky na úhrady plně hrazené 

výplně. V takovém případě je třeba nabídnout 

možnost ošetření zubního kazu s doplatkem ze 

strany pacienta, aby smluvní poskytovatelé 

v souladu se zákonem vůbec mohli své podnikání 

v oblasti poskytování zdravotních služeb zubních 

lékařů realizovat. 
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Alternativní návrh: 

1. V § 15 odst. 1 se za slovo „podmínek“ 

vkládají slova „nebo v určitém rozsahu“.  

  

2. V nadpisu přílohy č. 1 se za slovo 

„podmínek“ vkládají slova „nebo v určitém 

rozsahu“.  

 

3. V příloze č. 1 v Seznamu použitých 

zkratek a symbolů se za předposlední řádek 

vkládá nový řádek, který zní: 

„C výkon označený ve sloupci KAT 

symbolem "C" – zdravotní výkon 

částečně hrazený zdravotní 

pojišťovnou jen za určitých 

podmínek ve výši částky uvedené 

ve sloupci „Podmínka a rozsah 

úhrady““ 

 

4. V příloze č. 1 v nadpisu Seznamu 

zdravotních výkonů z veřejného zdravotního 

pojištění nehrazených nebo hrazených jen za 

určitých podmínek se za slovo „podmínek“ 
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vkládají slova „nebo v určitém rozsahu“. 

  

5. V příloze č. 1 se v Seznamu 

zdravotních výkonů z veřejného zdravotního 

pojištění nehrazených nebo hrazených jen za 

určitých podmínek nebo v určitém rozsahu 

v nadpisu sloupce Podmínka úhrady vkládají 

slova „a rozsah“. 

 

6. V příloze 1 bod 23 zní: 

„

2

3

. 

01

4 

Výplň 

stálého 

nebo 

dočasného 

zubu 

C Hradí se zhotovení 

plastické výplně 

v základním 

provedení a 

opracování, s nutným 

vyartikulováním bez 

následných úprav a 

detailního dotvarování 

(dále jen „základní 

výplň“). Zhotovení 

základní výplně při 

použití 

samopolymerujícího 
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kompozita se hradí 

jen v rozsahu řezáků 

a špičáků. Zhotovení 

základní výplně při 

použití fotokompozita 

se hradí jen u 

pacientů do dovršení 

věku 18 let v rozsahu 

stálých řezáků a 

stálých špičáků. 

Výše úhrady 

zdravotní pojišťovnou 

je 310 Kč. 

Maximální hrazená 

frekvence u jednoho 

stálého zubu je 

jedenkrát za dva 

roky.“ 

 

7. V příloze 1 se bod 24 zrušuje. 
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20.  ÚV ČR - KOM K citaci 

předpisů EU 

V poznámce pod čarou č. 27 navrhujeme uvést 

název přímo použitelného předpisu EU ve tvaru, 

v jakém je uveden v Úředním věstníku Evropské 

unie, tedy včetně data publikace. 

 

Zásadní Akceptováno 

21.   K citaci 

předpisů EU 

V poznámce pod čarou č. 29 navrhujeme opravit 

zřejmý překlep, kdy název směrnice Rady 

76/769/EHS je zaměněn za 76/796/EHS. 

 

Zásadní Akceptováno jinak. 

 

Poznámka pod čarou č. 29 bude 

vypuštěna. 

22.   K vykazování 

transpozičníc

h ustanovení, 

Bod 7. 

Bod 7. části třetí návrhu, který je uveden 

v rozdílové tabulce, je zřejmě transpoziční, proto 

jej navrhujeme podtrhnout 

Zásadní Akceptováno 

23.   K vykazování 

transpozičníc

h ustanovení 

Poznámku pod čarou č. 27 (bod 7 části třetí 

návrhu) naopak za transpoziční nepovažujeme, 

navrhujeme ji proto nepodtrhávat ani neuvádět 

v rozdílové tabulce. 

Zásadní Vysvětleno 

 

Poznámku pod čarou č. 27 

považujeme za transpoziční.  

24.   K vykazování 

transpozičníc

h ustanovení 

Bod 2. části třetí (§ 24 odst. 5) návrhu je dle 

rozdílové tabulky transpozičním ustanovením, 

navrhujeme jej proto podtrhnout a opatřit 

Zásadní Akceptováno 
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celexovým číslem. 

 

25.   K odůvodnění 

návrhu 

 

 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové 

zprávě k posuzovanému návrhu právního předpisu 

důvody, pro které nebylo využito ustanovení 

nařízení (EU) 2017/852, které by umožňovalo užší 

uplatnění požadavků vyplývajících z tohoto 

nařízení, a to ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. 

ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na 

podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 

České republiky pro rok 2016. Konkrétně se jedná 

o čl. 4 odst. 1 pododstavec 2 nařízení (EU) 

2017/852. 

Zásadní Akceptováno 

 

Důvodová zpráva byla doplněna 

takto: 

Právní úprava problematiky rtuti ve 

zvoleném znění nebrání cílům 

stanoveným Akčním plánem na 

podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky. 

V současné době je nakládání se 

rtutí, stejně jako její použití, 

celosvětově na ústupu ve všech 

tradičních odvětvích průmyslu 

včetně chemického. Zpracování 

rtuti, jakož i jejího odpadu, 

doprovází vysoké standardy. Ve 

vztahu k ustanovení čl. 4 Nařízení 

o rtuti lze konstatovat, že pro 

provozy v České republice není 

uvedená možnost výjimky, 

vzhledem k technologickým 

procesům, relevantní. 

26.   Ke 

srovnávací 

Jelikož je znění ustanovení Přílohy č. 1 bod 23 

zákona č. 48/1997 Sb. předkládaným návrhem 

Zásadní Vysvětleno, akceptováno 

částečně 
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tabulce 

 

novelizováno v plném rozsahu, je potřebné 

ve srovnávací tabulce (ST) u ustanovení čl. 10 

odst. 2 nařízení (EU) 2017/852 uvést ID návrhu 

místo Přílohy č. 1 bod 23 zákona č. 48/1997 Sb. 

(včetně citace). 

V ST nejsou u čl. 16 nařízení (EU) 2017/852 

vykázána žádná stávající ustanovení právních 

předpisů ČR, na základě kterých by bylo možné 

sankcionovat porušení zákazů resp. povinností 

stanovených v čl. 10 odst. 1, 2, 4 a 6 nařízení (EU) 

2017/852. Existují-li taková ustanovení, je nutné je 

do ST doplnit, neexistují-li, je nutné doplnit o 

takováto ustanovení návrh, protože ten žádná 

taková ustanovení nestanoví. 

Pokud budou porušeny povinnosti 

stanovené v čl. 10 odst. 1, 2, 4 a 6 

nařízení (EU) 2017/852 a bude 

takový výkon uhrazen ze 

zdravotního pojištění, bude 

porušena smlouva mezi 

poskytovatelem zdravotních 

služeb a zdravotní pojišťovnou a 

mělo by dojít k ukončení 

smluvního vztahu a i odebrání 

oprávnění danému poskytovateli. 

Nadto uvádíme také příslušnou 

legislativní úpravu jednotlivých 

ustanovení zákona, která je 

promítnuta také do srovnávací 

tabulky k návrhu zákona.  

 

K čl. 10 odst. 1 věta druhá 

 

Sankce je stanovena tímto 

návrhem zákona (část třetí, § 34 

odst. 9 písm. e) chemického 

zákona). 

 

K čl. 10 odst. 1 věta první 

- Sankce je upravena 

v doplněné, čtvrté, části 

návrhu změnového 

zákona, tj. v zákoně o 

zdravotních službách.  
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K čl. 10 odst. 2 

 

- Sankce je upravena 

v doplněné, čtvrté, části 

návrhu změnového 

zákona, tj. v zákoně o 

zdravotních službách.  

 

 

 

 

K čl. 10 odst. 4  

- Nesplnění požadavků na 
vybavení pracoviště je 
důvodem pro pozastavení 
nebo odejmutí oprávnění 
k poskytování zdravotních 
služeb v daném oboru 
zdravotní péče - § 24 odst. 1 
písm. a) zákona č. 372/2011 
Sb. 

 
 

- Poskytovatel zdravotních 
služeb, který poskytuje 
zdravotní služby ve 
zdravotnickém zařízení, které 
nesplňuje stanovené 
požadavky na technické nebo 
věcné vybavení, se dopustí 
přestupku podle § 117 odst. 1 
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písm. c) zákona č. 372/2011 
Sb., za který lze uložit podle § 
117 odst. 4 písm. b) 
citovaného zákona pokutu do 
500 000 Kč 

 
- Povinnost 95 % separace Hg 

ve vypouštěných odpadních 
vodách je zakotvena v 
Nařízení vlády č. 401/2015 
Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých 
oblastech, a to konkrétně 
v Příloze 1 „ Emisní standardy 
ukazatelů přípustného 
znečištění odpadních vod“, 
část C. Odpadní vody s 
obsahem uvedených zvlášť 
nebezpečných látek. Tabulka 
3: Emisní standardy: přípustné 
hodnoty ukazatelů znečištění 
odpadních vod s obsahem 
uvedených zvlášť 
nebezpečných látek 

 
- Relevantní správní delikty 

v oblasti ochrany vod jsou 
uvedeny v zákoně č. 254/2001 
Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní 
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zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a to konkrétně 
v ustanovení §§ 116, 122, 
125a a 125g. 
 

K čl. 10 odst. 6 

Čl. 10 odst. 6 nařízení je pokryt 

ustanoveními § 12 odst. 2 a 3, § 

16 odst. 1 písm. c) a f), § 66 odst. 

2 písm. b), § 66 odst. 2 písm. b), § 

66 odst. 4 písm. b) a § 66 odst. 8 

písm. c), d) a e) zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

27.   K netranspon

ování čl. 9 

odst. 2 

nařízení (EU) 

2017/852 

Není jasné, jakým způsobem je transponován 

požadavek na určení příslušného orgánu 

členského státu k provedení národního plánu 

v souladu s přílohou IV. nařízení (EU) 2017/852. 

Zásadní Vysvětleno 

 

Článek 9 předmětného nařízení 

upravuje neprůmyslovou těžbu a 

zpracování zlata a zpracování 

zlata v malém měřítku za užití rtuti 

k amalgamaci. Tento způsob těžby 

a úpravy zlata není v současné 

době v České republice vůbec 

prováděn. V případě, že dojde ke 

zjištění těžební činnosti s použitím 

amalgamace, zpracuje 

Ministerstvo životního prostředí 
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příslušný národní plán.  

Příslušnost Ministerstva životního 

prostředí je založena ustanovením 

§ 24 odst. 1 písm. f), jež uvádí, že 

Ministerstvo životního prostředí 

vykonává funkci příslušného 

orgánu v souladu s přímo 

použitelnými předpisy Evropské 

unie2) a zastupuje Českou 

republiku v orgánech Evropské 

agentury pro chemické látky. 

Poznámka pod čarou č. 2 

obsahuje i odkaz na nařízení o 

rtuti. Odkaz je předmětným 

návrhem zákona novelizován.  

28.   K netranspon

ování čl. 10 

odst. 1,2, 4 a 

6 nařízení 

(EU) 

2017/852: 

Nařízení (EU) 2017/852 stanoví v čl. 10 odst. 1 

zákaz používání jiného než kapslového zubního 

amalgámu (zákaz bude platit od 1. 1. 2019) a 

zakazuje rovněž použití volně balené rtuti zubními 

lékaři. Odst. 2 shora uvedeného ustanovení pak 

dále stanoví zákaz použití jakéhokoliv zubního 

amalgámu v případě 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 specifických 

zdravotních potřeb dotčeného pacienta (bude platit 

Zásadní Vysvětleno, částečně 
akceptováno 
 
viz připomínka 27  
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od 1. 7. 2018). V této souvislosti postrádáme 

v návrhu ustanovení, na základě kterých budou 

porušení shora uvedených zákazů 

sankcionovatelná. Je proto nutné buď vykázat 

ve srovnávací tabulce k nařízení (EU) 2017/852 

stávající ustanovení českých právních předpisů, na 

základě kterých bude možné sankcionovat 

porušení těchto zákazů, nebo doplnit o takováto 

ustanovení návrh. 

Obdobné platí i o povinnostech zubních lékařů 

stanovených nařízením (EU) 2017/852 v čl. 10 

odst. 4 a 6. Je nutné buď v ST vykázat příslušné 

přestupky, pod které bude možné subsumovat 

porušení shora uvedených ustanovení nařízení, 

nebo je potřebné návrh o takováto ustanovení 

doplnit. 

29.   K netranspon

ování čl. 10 

odst. 3 

nařízení (EU) 

2017/852 

V návrhu postrádáme určení orgánu, který stanoví 

národní plán ve smyslu uvedeného ustanovení.  

Zásadní Akceptováno  

 

V bodě č. 4, třetí části změnového 

zákona byla doplněna 

Ministerstvu zdravotnictví 
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kompetence k vydání 

předmětného národního plánu (§ 

25 odst. 6). Doplněna byla v tomto 

smyslu také důvodová zpráva.   

 

30.  
Ministerstvo 

zemědělství 

 

Část III.,  

bod č. 1 
V Návrhu zákona v části třetí (změna chemického 

zákona) doporučujeme v novelizačním bodě č. 1. 

doplnit v souladu s legislativními pravidly vlády 

čárku před uvozovky za slova "Ministerstvo 

obrany". 

V čl. 26 odst. 6 legislativních pravidel vlády se 

pododstavce nebo body oddělují čárkou. Je 

vhodné v materiálu členicí znaménka doplnit.  

 

Doporučující Akceptováno 

31.   K § 23 

chemického 

zákona 

V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme 

také v platném znění § 23 chemického zákona 

doplnit čárku v písm. d) za slova "Ministerstvo 

obrany" a v písm. e) za slova "životního 

prostředí". Na konci písm. i) chybí tečka. 

Doporučující Akceptováno 
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32.   K předkládací 

zprávě 
Upozorňujeme, že v Předkládací zprávě ve 

čtvrtém odstavci za slovy "příslušné sankce" je 

třeba doplnit tečku.  

 

Doporučující Akceptováno 

33.   K důvodové 

zprávě 

V Důvodové zprávě v části D) je třeba v prvním 

odstavci před slova "a Ústavnímu zákonu" vložit 

čárku a za slova "České republiky" na konci věty 

doplnit tečku. 

 

Doporučující Akceptováno 

34.  Ministerstvo 

financí 

Část druhá čl. 

II 

v uvozovací větě doporučujeme doplnit za slovy 

„a zákona č. 225/2017 Sb.“ čárku.   

Doporučující Akceptováno 

35.   Část třetí čl. 

III bod 2 - § 

24 odst. 5 

v souvislosti s tímto ustanovením dáváme ke 

zvážení, zda by nebylo lepší než o výrobku 

s přidanou rtutí hovořit o výrobku obsahujícím rtuť. 

Z předloženého návrhu není totiž úplně jasné, zda 

obrat „výrobek s přidanou rtutí“ je pojmem 

harmonizačním či nikoli, neboť v tomto případě (§ 

24 odst. 5) jako harmonizační označen není, 

kdežto v jiných případech, např. v bodě 8 nebo 9, 

Doporučující Akceptováno 

 

Výrobek s přidanou rtutí je 

definován v článku 2 předmětného 

nařízení. Jedná se tedy o 

harmonizační ustanovení. 

Označení bude sjednoceno.  
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je (jako součást určitého harmonizovaného 

odstavce) takto označen. Pokud by byl náš námět 

na dikční úpravu přijat, je třeba jej důsledně 

promítnout i do následujících ustanovení. 

V odstavci 7 doporučujeme ze stylistických důvodů 

na konci textu nahradit obrat „nebyla splněna“ 

slovy „splněna nebyla“. 

36.   Bod 4 - § 26a 

odst. 1 písm. 

b) 

toto ustanovení je podle našeho názoru příliš 

obecné, i když odkazuje na přímo použitelné 

evropské předpisy, kde jsou povinnosti a 

odpovědnost výrobců pro danou oblast 

konkretizovány. Doporučujeme tuto oblast 

charakterizovat v tomto ustanovení, nebo tak 

alespoň učinit v důvodové zprávě. 

Doporučující Vysvětleno. 

 Daná kompetence souvisí se 

stávající kompetencí MŽP 

k poskytování poradenství podle § 

24 odst. 1 písm. b) 

37.   Bod 5 obě slova „předmětů“ doporučujeme vypustit. Toto 

slovo je v dosavadním textu a zůstává, není tedy 

třeba je zahrnovat do předložené novely. 

Doporučující Akceptováno 

38.   Bod 6 upozorňujeme, že v § 33 odst. 1 v písmenu h), 

jehož označení je v platném znění navíc 

nedopatřením škrtnuto, není z bodové novely 

jasné, které „nebo“ má být zrušeno, zda na prvním 

Doporučující Akceptováno 
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řádku písmene, nebo v závěru jeho textu; toto je 

jasné až z platného znění, ale je to potřeba vyjádřit 

v bodové novele – viz připomínky uvedené níže 

k bodu 7. 

39.   Bod 7 V souvislosti s § 33 odst. 1 upozorňujeme na to, že 

při zrušení písmene g) některou z předchozích 

novel nedošlo k legislativní úpravě označení 

následujících písmen h) a i), která měla být 

označena jako písmena g) a h) – k tomu viz čl. 56 

odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády (LPV). 

Tento nedostatek by bylo vhodné odstranit nyní, 

při novelizaci § 33 odst. 1 tak, že v samostatném 

novelizačním bodě bude řečeno, že „X. V § 33 

odst. 1 písm. g) se za slovem „trhu,“ slovo „nebo“ 

zrušuje.“. V dalším novelizačním bodu bude 

řečeno, že „X. V § 33 odst. 1 písm. h) se doplňuje 

slovo „nebo“.“ V dalším novelizačním bodu bude 

řečeno (v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. k) LPV), že 

„X. V § 33 odst. 1 se za písm. h) vkládá nové 

písmeno i), které včetně poznámky pod čarou 

č. 27 zní: „i) osobě, která v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie o rtuti27) 

Doporučující Akceptováno částečně 
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uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí 

(alternativně: výrobek obsahující rtuť – viz naše 

připomínka k bodu 2 - § 24 odst. 5), stažení tohoto 

výrobku z trhu.------------------------------------- 27) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1102/2008.“. Není nám jasné, proč je v návrhu 

novely poznámka pod čarou č. 27 podtržena, tedy 

uvedený evropský předpis je vyznačen jako 

harmonizační. Jinak doporučujeme uvedené 

upřesnění, protože novelizační body 6 a 7 jsou 

formulovány chybně. V této souvislosti je třeba 

celkově zpřesnit označení jednotlivých 

novelizačních bodů. 

40.   Bod 11 Doporučujeme uvést kompletní nové znění § 34 

odst. 24, a to s ohledem na skutečnost, že se nově 

formulují všechna aktuálně platná písmena tohoto 

ustanovení. 

Doporučující Akceptováno 

41.   Důvodová 

zpráva 

Pro úplnost uvádíme, že důvodová zpráva v části 

G předpokládá významné dopady do systému 

veřejného zdravotního pojištění. Ty jsou 

kalkulovány dle předběžně domluvené smluvní 

Doporučující Vysvětleno 

Ministerstvo zdravotnictví počítá 

s dopadem ve výši 1,5 mld. Kč, 

daný výkon by dle názoru 
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ceny mezi zdravotními pojišťovnami a segmentem 

stomatologické péče, která vyplynula 

z dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výše 

úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 

pro rok 2018. Takže ve výsledku mohou být výdaje 

ještě vyšší. Úhrady se mají nově týkat výhradního 

používání formy dozovaného amalgámu u výplní 

stálého zubu, jehož použití bude v souladu 

s nařízením EU. Zde se předpokládá, že výdaje 

systému veřejného zdravotního pojištění dosáhnou 

1,5 – 2 mld. Kč. V případě dočasného zubu u dětí 

do 15 let věku a dále u těhotných a kojících žen 

budou hrazeny při použití plastické výplně. Zde se 

výdaje ze systému veřejného zdravotního pojištění 

mají pohybovat okolo 600 mil. Kč. S těmito novými 

výdaji bude muset Ministerstvo zdravotnictví 

počítat při přípravě úhradové vyhlášky pro rok 

2019. 

Ministerstva zdravotnictví neměl 

mít vyšší finanční ohodnocení než 

495 Kč.  

 

Pokud si zdravotní pojišťovny a 

zástupci segmentu stomatologické 

péče dohodnou v dohodovacím 

řízení vyšší úhradu za zubní 

výplně, musí s tímto dopadem 

počítat a ministerstvo následně při 

tvorbě úhradové vyhlášky zahrne 

také tento finanční dopad do 

kalkulací. 

42.  Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Obecně 

 

Doporučujeme předkladateli, aby překontroloval, 

zda při citacích předpisů Evropské unie postupoval 

v souladu s čl. 68 a čl. 47 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády. Například v části druhé v bodě 5 

Doporučující Akceptováno 
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doporučujeme doplnit v textu poznámky pod čarou 

č. 62 datum - Nařízení Rady (EU) č. 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“, dále v části třetí v bodě 4 

v poznámce pod čarou č. 29 doporučujeme 

překontrolovat, zda nedošlo k chybě v čísle 

směrnice Rady „76/796/EHS“.  

 

43.   Obecně 

 

Doporučujeme předkladateli, aby návrh zákona 

přizpůsobil čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády. 

 

Doporučující Vysvětleno 

 

V souladu s čl. 48 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády jsme 

v rámci novelizace právního 

předpisu odpovídajícím způsobem 

novelizovali poznámku pod čarou 

č. 2. Máme za to, že tím byl 

požadavek LPV naplněn.  

 

44.   K části první 

 

 

Pokud by byla v zákoně o veřejném zdravotním 

pojištění novelizována pouze příloha k právnímu 

předpisu, doporučujeme při formulaci úvodní věty 

postupovat podle čl. 55 odst. 3 části ustanovení za 

Doporučující Vysvětleno. 

 

Úvodní věta přílohy je v souladu 

s LPV vzhledem k tomu, že 

v příloze jsou prováděny dvě 

změny (dvěma novelizačními 
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středníkem. Je však možné, že dojde k doplnění 

dalšího novelizačního bodu (vzhledem 

k připomínce č. 2), který se nebude týkat přílohy. 

Pak by se připomínka neuplatnila. 

 

body).  

45.   K části druhé 

 

K úvodní větě 

Doporučujeme předkladateli překontrolovat, zda 

byly uvedeny všechny novely zákona č. 185/2001 

Sb. Ve výčtu chybí například zákon č. 229/2014 

Sb. 

 

Doporučující Akceptováno 

46.   K části druhé 

 

K novelizačnímu bodu 1 

Doporučujeme předkladateli, aby na konci 

novelizačního bodu doplnil uvozovky a tečku. 

 

Doporučující Akceptováno 
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47.   K části druhé 

 

K novelizačnímu bodu 2 

Doporučujeme předkladateli, aby text úvodní části 

novelizačního bodu zněl „V § 66 se na konci 

odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno f), které zní:“ a dále, aby před začátek 

doplňovaného textu vyznačil uvozovky a aby na 

konci novelizačního bodu vyznačil uvozovky a 

tečku.  

 

Doporučující Akceptováno 

48.   K části druhé 

 

K novelizačnímu bodu 3 

Doporučujeme předkladateli, aby za uvozovkami 

za textem poznámky pod čarou č. 71 vyznačil 

tečku.  

 

Doporučující Akceptováno 

49.   K části druhé 

 

K novelizačnímu bodu 4 

Doporučujeme předkladateli, aby text 

novelizačního bodu zněl „V § 66 se na konci 

odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena k) a l), která znějí:“ a dále aby na konci 

novelizačního bodu vyznačil tečku. 

Doporučující Akceptováno 
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50.   K části třetí, k 

novelizačním

u bodu 4 

 

 

Doporučujeme předkladateli, aby překontroloval, 

zda má být do právního předpisu vložena nová 

poznámka pod čarou č. 29, když poznámka pod 

čarou č. 20 odkazuje k témuž nařízení. Dále 

doporučujeme předkladateli, aby v poznámce pod 

čarou č. 30 za slovem „zakázek“ vyznačil tečku. 

 

Doporučující Akceptováno (s odkazem na 

připomínku č. 6) 

51.   K části třetí 

 

Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda by 

neměl být doplněn novelizační bod, který by 

novelizoval znění § 33 odst. 1 zák. č. 350/2011 

Sb., a to konkrétně úvodní část tohoto ustanovení, 

která odkazuje k § 23 písm. d) až h). Ustanovení § 

23 je předmětem novelizace a dosavadní písmena 

d) až h) budou označena jako písmena e) až i). 

 

Doporučující  Akceptováno 

Příslušná změna byla provedena v 

§ 33 odst. 1 a rovněž v § 35 odst. 

1. 

 

 

52.   K důvodové 

zprávě 

 

Doporučujeme předkladateli uvést v obecné části 

důvodové zprávy v nadpisu písmene G 

(a případně i v jeho obsahu), o jaké sociální 

dopady jde, a to v rozsahu, jak jsou konkrétně 

uvedeny v čl. 9 odst. 2 písm. g) Legislativních 

Doporučující Akceptováno 
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pravidel vlády. 

  

 

53.   K platnému 

znění 

s vyznačením 

navrhovaných 

změn  

 

V platném znění s vyznačením navrhovaných 

změn zákona č. 350/2011 Sb. v § 24 odst. 2 na 

konci ustanovení není doplněno za slovy „a § 15 

odst.“ příslušné číslo odstavce. Ustanovení § 14 a 

15 však již byla zrušena. To je třeba vyjasnit. Dále 

doporučujeme, aby v § 33 odst. 1 bylo odstraněno 

vyznačené přeškrtnutí písmene h) a aby v § 33 

písm. i) bylo vyznačeno přeškrtnutí tečky a tučně 

vyznačena čárka před slovem „nebo“.  

   

 

Doporučující Akceptováno 

 

 

54.  Svaz 

chemického 

průmyslu ČR 

 

(mimo e-klep) 

Část II, § 37x, 

odst. 2, § 66 

odst. 2 písm. 

f) 

Podle nařízení 2017/852 EU (čl. 12, odst. 1 písm 

a)) ohlašují hospodářské subjekty podle čl. 11 

tohoto nařízení údaje o celkovém množství 

odpadní rtuti, která je uskladněna v zařízení. Tato 

informace však není součástí ročního hlášení o 

produkci a nakládání s odpady podle § 39 odst. 2 

zákona o odpadech, tzn. požadované údaje v něm 

Doporučující Akceptováno. 
  
Ustanovení § 37x odst. 2 bude 

z návrhu vypuštěno. Současně 

bude daný údaj doplněn mezi 

údaje obsažené ve formuláři podle 

§ 37x odst. 3. 
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obsažené nejsou a podáním hlášení firmy nesplní 

povinnost dle čl. 12 odst. 1 a) nařízení, což je 

přestupek spojený se sankcí podle § 66 zákona o 

odpadech.  

Není zřejmé, zda a jak dojde ke změně formátu 

hlášení o odpadech, ale v současnosti 

nekoresponduje text a požadavky nařízení (firmy 

mají povinnost hlásit) s formou ohlašování podle 

zákona o odpadech. To znamená, že firmy budou 

muset stejně ohlašovat údaje dle nařízení EU tak 

jako dosud, tedy odesláním hlášení do Bruselu 

prostřednictvím MŽP.  

Firmy nejsou ani schopné přesně stanovit 

množství rtuti ve výrobním zařízení, dosud 

prováděly a ohlašovaly odborný odhad (lépe 

nejsou technicky schopny provést). Množství rtuti 

v elektrolýze budou firmy schopné určit až po 

kompletní asanaci a předání rtuti (odpadu) 

oprávněnému subjektu, u evidence odpadů není 

prostor pro odhady – hlásí se to, co bylo fakticky 

předáno oprávněným firmám.  
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