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VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2016,

kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,

ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zá-
kona č. 51/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organi-
začních složek státu a státních organizací s majetkem
státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „15. června“ nahrazují
slovy „31. března“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „jeho identifi-
kačního čísla“ nahrazují slovy „identifikačního čísla
osoby“.

3. V § 2 odst. 2 se slovo „úkonů“ nahrazuje
slovem „jednání“.

4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „jakož i byty
a nebytové prostory, pokud jsou samostatně před-
mětem vlastnictví,“ a poznámka pod čarou č. 1
včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušují.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 se slovo „ne-
movitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

6. V § 5 odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

7. V § 5 odst. 3 se slovo „úkonů“ nahrazuje
slovem „jednání“.

8. V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou
„Elektronické vedení operativní evidence a použití
prostředků výpočetní a jiné techniky a technických
nosičů dat je přípustné jen při zachování pravidel
vedení operativní evidence a jejího účelu a za před-
pokladu, že operativní evidence bude v příslušné
organizační složce takto vedena jednotně a ve všech
případech majetku uvedeného v ustanovení § 10 zá-

kona; to platí obdobně, budou-li takto vedeny jen
některé druhy evidenčních pomůcek.“.

9. V § 6 odst. 3 se slova „v případě movitých
věcí uložených u příslušné organizační složky též
porovnáním údajů v těchto evidenčních pomůckách
se skutečným stavem a v případě nemovitých věcí
evidovaných v katastru nemovitostí porovnáním
údajů v evidenčních pomůckách s údaji v katastru
nemovitostí“ nahrazují slovy „v případě nemovitých
věcí evidovaných v katastru nemovitostí též porov-
náním údajů v evidenčních pomůckách s údaji v ka-
tastru nemovitostí a v případě jiných věcí porovná-
ním údajů v těchto evidenčních pomůckách se sku-
tečným stavem“.

10. V § 6 odstavec 4 včetně poznámky pod ča-
rou č. 22 zní:

„(4) Organizační složka příslušná hospodařit
s majetkem podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona
vede majetek v operativní evidenci podle svých
územních pracovišť22) a při používání evidenčních
pomůcek postupuje podle ustanovení § 7 až 13. To
platí i v případě, je-li příslušná hospodařit s majetkem
na základě opatření vydaného ministerstvem podle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona.

22) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 6 odst. 5 se věta první nahrazuje větou
„Organizační složky příslušné hospodařit s majet-
kem podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona a organi-
zační složky příslušné hospodařit s majetkem na zá-
kladě opatření vydaného ministerstvem podle usta-
novení § 11 odst. 3 zákona, nejde-li o organizační
složku uvedenou v odstavci 4, postupují při použí-
vání evidenčních pomůcek podle ustanovení § 7
až 13 s přihlédnutím k povaze evidovaného majetku
a postupům, které těmto organizačním složkám
ukládají zvláštní právní předpisy.“.
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12. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tomu odpovídající způsob ochrany a používání
evidenčních pomůcek musí být zajištěn i tehdy,
jsou-li evidenční pomůcky vedeny elektronicky.“.

13. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Evidenční pomůcky podle odstavce 1
písm. a) až e) vydává ministerstvo ve formě tisko-
pisů. Obsah, údaje a uspořádání stanovené v těchto
tiskopisech pro jednotlivé evidenční pomůcky jsou
závazné i pro evidenční pomůcky vedené elektro-
nicky. Požaduje-li tato vyhláška pro evidenční po-
můcku zvláštní náležitosti spojené s celistvostí a za-
bezpečením průkaznosti evidenční pomůcky, musí
být tyto podmínky srovnatelným způsobem splněny
i v případě, je-li evidenční pomůcka vedena elektro-
nicky. Evidenční pomůcka vedená elektronicky musí
být vedena tak, aby trvale zachycovala postupné po-
řizování jednotlivých záznamů, veškeré jejich změny
a doplnění, jakož i jakékoli jiné zásahy do evidenční
pomůcky.“.

14. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud má organizační složka přejít z listin-
ného vedení evidenční pomůcky na elektronické ve-
dení evidenční pomůcky anebo naopak, dokončí
používání dosavadní evidenční pomůcky pro roz-
pracované případy a nové případy započne vést
v nově založené evidenční pomůcce. Při změně ve-
dení evidenční pomůcky z elektronického na listinné
anebo z důvodu vyčerpání kapacity dosavadní evi-
denční pomůcky vedené jako listinná požádá orga-
nizační složka s dostatečným předstihem minister-
stvo o zaslání potřebné evidenční pomůcky.“.

15. V § 10 odst. 3 se slova „ , bytů a nebytových
prostorů“ a slova „ , bytů, nebytových prostorů“
zrušují a slova „posudek znalce“ se nahrazují slovy
„ocenění podle právních předpisů upravujících oce-
ňování majetku a účinných ke dni ocenění“.

16. V § 10 odst. 4 se slovo „znalcem“ zrušuje.

17. V § 10 odst. 5 se slovo „závazky“ nahrazuje
slovem „dluhy“ a slova „odst. 1“ se zrušují.

18. V § 10 se odstavec 6 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zrušuje.

19. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Poté, kdy s majetkem předepsaným způso-
bem naloží (§ 15 odst. 2 a 3 zákona) a vypořádá pří-
padně na stát přešlé dluhy (§ 41 zákona), nejdéle však

při skončení doby uvedené v ustanovení § 15 odst. 4
zákona, organizační složka vyhotoví a do doklado-
vého spisu zařadí závěrečnou sestavu majetku. V zá-
věrečné sestavě majetku vyčíslí celkovou hodnotu
státem původně získaných aktiv, celkovou hodnotu
dosud skutečně přijatých plnění a výnosů z prodeje
majetku a celkovou hodnotu dosud státem vypořá-
daných dluhů; současně uvede výši s tím souvisejí-
cích dosud vynaložených nákladů.“.

20. V § 13 odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje
slovem „dluhů“, slova „odst. 3“ se nahrazují slovy
„odst. 4“ a na konci textu odstavce se doplňují slo-
va „ ; při zavedení majetku do účetnictví se použije
údaj o jeho ocenění podle dosavadní operativní evi-
dence“.

21. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) S uzavřením dokladového spisu dává pí-
semně souhlas vedoucí zaměstnanec útvaru, v jehož
rámci je dokladový spis bezprostředně veden. Sou-
hlas s uložením a archivací dokladového spisu dává
písemně vedoucí zaměstnanec podle ustanovení § 8
odst. 1.“.

22. Nadpis části třetí zní:

„PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A VZTAHY MEZI
ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI
A STÁTNÍMI ORGANIZACEMI

(K § 19 a 55 zákona)“.

23. § 14 až 17 znějí:

„§ 14

(1) Organizační složky mezi sebou navzájem
v rámci své působnosti anebo stanoveného předmětu
činnosti své vztahy při nakládání s majetkem a jiném
právním jednání upravují zápisem. Státní organizace
navzájem a státní organizace a organizační složky
mezi sebou v rámci stanoveného předmětu činnosti
anebo své působnosti své vztahy při nakládání s ma-
jetkem a jiném právním jednání upravují písemnou
smlouvou. Ve svých vzájemných vztazích organi-
zační složky a státní organizace dbají na důsledné
dodržování zákonem stanovených základních povin-
ností při hospodaření s majetkem, a pokud plnění
vyplývající z pořízených zápisů a sjednaných smluv
mají povahu majetku nebo závazků vedených v účet-
nictví, postupují obdobně podle právních předpisů
upravujících účetnictví.
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(2) Zúčastněné organizační složky se v zápisu
označí svým názvem, sídlem a identifikačním číslem
osoby spolu s uvedením jména a funkce (pracovního
zařazení) fyzické osoby, která je oprávněna k pode-
psání zápisu, jakož i důvodu, který tuto osobu k pod-
pisu opravňuje. Nakládá-li organizační složka zápi-
sem s určitým majetkem, uvede se vždy v zápisu i dů-
vod, který zakládá příslušnost této organizační
složky hospodařit s takovým majetkem. Mění-li se
zápisem příslušnost organizační složky hospodařit
s majetkem, uvede se v zápisu den, jímž tato změna
nastává, a označí se předávající a přejímající organi-
zační složka. V rámci údajů o majetku se uvede též
údaj o ceně podle stavu v účetnictví (operativní evi-
denci) předávající organizační složky. Obsah dalších
ujednání v zápisu se řídí přiměřeně ustanoveními
zvláštních právních předpisů upravujících smluvní
typ, který je pořizovanému zápisu obsahově nej-
bližší, a podmínkami a dalšími pravidly vyplývají-
cími ze zvláštních právních předpisů a z této vyhláš-
ky.

(3) Mění-li se zápisem nebo smlouvou přísluš-
nost hospodařit s majetkem, předávající organizační
složka nebo státní organizace předá přejímající orga-
nizační složce nebo státní organizaci současně do-
klad o nabytí majetku státem, pokud jej má k dispo-
zici, jakož i další právní a technickou dokumentaci
související s majetkem, kterou má k dispozici a která
je pro řádné hospodaření s ním nezbytná; v rámci
toho zejména doloží aktuální právní vztahy jiných
organizačních složek nebo státních organizací anebo
jiných právnických a fyzických osob k tomuto ma-
jetku, které zároveň o této změně příslušnosti hos-
podařit písemně vyrozumí. Uvedený postup se při-
měřeně použije i v případě, mění-li se příslušnost
hospodařit s majetkem opatřením podle ustanovení
§ 20 zákona. Související dokumentaci si dotčené
organizační složky nebo státní organizace v potřeb-
ném rozsahu předají také při svém jiném vzájemném
právním jednání.

(4) Zápisem a smlouvou nelze mezi organizač-
ními složkami a státními organizacemi založit vztah
neslučitelný s předmětem činnosti nebo se způsobem
financování kterékoli ze zúčastněných organizačních
složek nebo státních organizací a nelze sjednávat
plnění mající povahu plnění na základě zástavního
práva a jiná obdobná plnění, jimiž by mohla být do-
tčena příslušnost organizační složky nebo státní
organizace hospodařit s majetkem.

(5) Vztahy mezi organizačními složkami a stát-
ními organizacemi, jejichž předmětem je plnění ma-
jící povahu služebnosti anebo plnění spočívající
v přenechání věci k požívání nebo užívání, lze zá-
pisem nebo smlouvou upravit, je-li to nezbytné pro
zabezpečení výkonu působnosti nebo činnosti orga-
nizační složky nebo státní organizace anebo vyža-
duje-li to veřejný zájem, a to i bez časového ome-
zení, vždy však jen v takovém rozsahu, aby plnění
organizační složce nebo státní organizaci hospoda-
řící s dotčenou věcí nebránilo ve výkonu její působ-
nosti nebo činnosti.

(6) Organizační složka nebo státní organizace,
která užívá nebo požívá věc, s níž je příslušná hos-
podařit jiná organizační složka nebo státní organi-
zace, nemůže tuto věc přenechat k užívání nebo po-
žívání jiné osobě ani další organizační složce nebo
státní organizaci.

§ 15

(1) Organizační složka nebo státní organizace
může svou příslušnost hospodařit s majetkem (§ 9
zákona) založit zápisem anebo smlouvou podle usta-
novení § 14 pouze tehdy, potřebuje-li takový maje-
tek pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo
činnosti, a dále v případech, kdy to vyžaduje veřejný
zájem anebo ukládá tato vyhláška. Tím není dotčen
postup podle zvláštních právních předpisů, pokud
by tyto zvláštní právní předpisy organizační složce
nebo státní organizaci nedovolovaly určitý majetek
do své příslušnosti hospodařit převzít.

(2) Projeví-li zájem o majetek nabízený v rámci
postupu podle ustanovení § 19b odst. 4 a 5 a § 19c
odst. 1 zákona více organizačních složek nebo stát-
ních organizací, jedná příslušná organizační složka
nebo státní organizace (§ 9 a 11 zákona) o změně
příslušnosti hospodařit s majetkem přednostně se zá-
jemcem, který majetek potřebuje pro plnění úkolů
bezpečnostního sboru nebo v souvislosti s plněním
těchto úkolů; není-li takový zájemce anebo v jeho
prospěch ke změně příslušnosti hospodařit nedojde,
jedná se zájemcem, který splnil podmínky stanovené
v nabídce, pokud byly stanoveny. Jestliže podmínky
splnilo více zájemců a nelze stanovit pořadí anebo
nebyly stanoveny žádné podmínky a zájemci se ne-
dohodnou jinak, příslušná organizační složka nebo
státní organizace jedná se zájemcem, kterého za pří-
tomnosti nejméně tříčlenné komise vytvořené v rámci
této organizační složky nebo státní organizace anebo
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za přítomnosti zástupců všech zájemců určí losem;
tím nejsou dotčena ustanovení § 16 odst. 2 a § 19
odst. 2.

(3) Jde-li o majetek nabízený Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) v rámci jeho postupu podle ustanovení
§ 19b odst. 2 zákona, použije se postup podle od-
stavce 2 přiměřeně.

(4) Jde-li o majetek, který má být podle ustano-
vení § 19b odst. 1 zákona převzat z důvodu potřeb-
nosti nebo veřejného zájmu organizační složkou
nebo státní organizací v působnosti téhož zřizovatele
(zakladatele) nebo ústředního správního úřadu, do
jehož působnosti spadá předávající organizační
složka nebo státní organizace, popřípadě tímto zři-
zovatelem (zakladatelem) nebo ústředním správním
úřadem, anebo o majetek přednostně nabídnutý
k převzetí podle ustanovení § 19b odst. 3 zákona
mezi organizačními složkami a státními organiza-
cemi v působnosti téhož zřizovatele (zakladatele)
nebo ústředního správního úřadu za účelem hospo-
dárnějšího naložení s ním, postup podle odstavce 2
se nepoužije; případná nabídka se provede vhodným
způsobem pouze v rámci působnosti zřizovatele (za-
kladatele) nebo ústředního správního úřadu a přejí-
mající organizační složku nebo státní organizaci
v případě více zájemců určí tento zřizovatel (zakla-
datel) nebo ústřední správní úřad.

§ 16

(1) Není-li dále stanoveno jinak, organizační
složky a státní organizace si mohou za plnění sjed-
naná podle ustanovení § 14 poskytnout peněžité
plnění6), popřípadě náhradu6) v dohodnuté výši,
anebo se mohou dohodnout, že za sjednané plnění
nebude poskytnuto peněžité plnění, popřípadě ná-
hrada.

(2) Nedosažení dohody o poskytnutí peněži-
tého plnění nebo náhrady anebo o výši tohoto peně-
žitého plnění nebo náhrady podle odstavce 1, jakož
i o jakékoli jiné podmínce (§ 15 odst. 2) se nepova-
žuje za důvod pro závěr, že organizační složka nebo
státní organizace neprojevila zájem ve smyslu usta-
novení § 19c odst. 3 věty první zákona o majetek
nabízený v rámci postupu podle ustanovení § 19b
odst. 4 a 5 a § 19c odst. 1 zákona.

(3) Organizační složky a státní organizace si za
plnění sjednaná podle ustanovení § 14 mohou do-

hodnout poskytnutí věcného plnění jen tehdy,
není-li zvláštním právním předpisem6) nebo touto
vyhláškou vyloučena možnost dohodnout si peně-
žité plnění nebo náhradu.

(4) Organizační složky a státní organizace se
v případě dosud nepřijatých peněžitých plnění nebo
náhrad dohodnutých podle odstavce 1 anebo dosud
nepřijatých věcných plnění dohodnutých podle od-
stavce 3 mohou dohodnout na jejich vzájemném za-
počtení.

(5) Je-li ze všech okolností případu zřejmé, že
další vymáhání dosud nepřijatého peněžitého plnění
nebo náhrady dohodnutých podle odstavce 1 anebo
věcného plnění dohodnutého podle odstavce 3 by
nebylo úspěšné, mohou organizační složky a státní
organizace od tohoto vymáhání jednostranně upus-
tit. Má-li organizační složka nebo státní příspěvková
organizace svého zřizovatele, podléhá jednostranné
upuštění od vymáhání písemnému schválení tímto
zřizovatelem.

(6) Dosud nepřijaté plnění sjednané podle usta-
novení § 14 ani dosud nepřijaté peněžité plnění nebo
náhradu dohodnuté podle odstavce 1 ani dosud ne-
přijaté věcné plnění dohodnuté podle odstavce 3 ne-
může organizační složka nebo státní organizace jako
pohledávku nebo jiné právo postoupit jiné osobě
podle ustanovení § 32 zákona, ani s ním ve prospěch
jiné osoby jinak naložit.

§ 17

(1) Pozbývá-li organizační složka nebo státní
příspěvková organizace zápisem anebo smlouvou
příslušnost hospodařit s nemovitou věcí ve prospěch
jiné organizační složky nebo státní příspěvkové
organizace a tyto organizační složky nebo státní pří-
spěvkové organizace mají různé zřizovatele, podléhá
zápis nebo smlouva písemnému schválení oběma zři-
zovateli. Bez těchto schválení ke změně příslušnosti
hospodařit nedojde.

(2) Pozbývá-li organizační složka nebo státní
příspěvková organizace, která má svého zřizovatele,
zápisem anebo smlouvou příslušnost hospodařit s ne-
movitou věcí ve prospěch jiné státní organizace než
příspěvkové, která nemá s předávající organizační
složkou nebo státní příspěvkovou organizací společ-
ného zřizovatele (zakladatele), podléhá zápis nebo
smlouva písemnému schválení zřizovatelem předáva-
jící organizační složky nebo státní příspěvkové orga-
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nizace. Bez tohoto schválení ke změně příslušnosti
hospodařit nedojde.

(3) Pokud předávající, popřípadě přejímající
organizační složka nebo státní příspěvková organi-
zace nemá zřizovatele, ustanovení odstavců 1 a 2 se
pro tuto organizační složku nebo státní příspěvko-
vou organizaci nepoužijí.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí,
jestliže organizační složka příslušná hospodařit s ma-
jetkem podle ustanovení § 11 zákona s tímto majet-
kem nakládá podle ustanovení § 15 odst. 2 a 3 zá-
kona anebo dochází-li zápisem nebo smlouvou k pře-
vzetí majetku Úřadem podle ustanovení § 19b
odst. 1 zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

24. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

„§ 17a

(1) Má-li dojít k převzetí majetku Úřadem na
základě dohody podle ustanovení § 19a zákona,
podléhá zápis nebo smlouva na straně předávající
organizační složky nebo státní organizace písem-
nému schválení jejím zřizovatelem (zakladatelem),
a nemá-li zřizovatele (zakladatele), písemnému
schválení ústředním správním úřadem, do jehož pů-
sobnosti předávající organizační složka nebo státní
organizace spadá, nebo písemnému schválení jinou
organizační složkou, která je pro předávající organi-
zační složku nebo státní organizaci příslušným
správcem kapitoly státního rozpočtu, a na straně
Úřadu písemnému schválení ministerstvem.

(2) Je-li předávající organizační složka sama
správcem kapitoly státního rozpočtu anebo není-li
zřizovatelem (zakladatelem) předávající státní orga-
nizace žádná organizační složka a tato státní organi-
zace nespadá ani do působnosti žádného ústředního
správního úřadu, podléhá zápis nebo smlouva písem-
nému schválení pouze na straně Úřadu, a to minis-
terstvem.

(3) Bez schválení uvedených v odstavcích 1 a 2
ke změně příslušnosti hospodařit nedojde.“.

25. V § 18 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Nakládá-li příslušná organizační složka (§ 11 zá-
kona) s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 zá-
kona ve prospěch jiné organizační složky, popřípadě
státní organizace, protože to vyžaduje zvláštní po-

vaha tohoto majetku (§ 15 odst. 2 zákona), postu-
puje podle odstavců 2 až 10.“.

26. V § 18 odst. 3 se slova „Ministerstvu do-
pravy a spojů“ nahrazují slovy „Ministerstvu prů-
myslu a obchodu“.

27. V § 18 odstavce 5 až 8 včetně poznámek
pod čarou č. 7 a 8 znějí:

„(5) Zdravotnické prostředky7) a léčiva8) se
předají organizační složce nebo státní organizaci
v působnosti Ministerstva zdravotnictví, kterou toto
ministerstvo určí, nevyplývá-li ze zvláštního práv-
ního předpisu10) jiný postup.

(6) Neznačené tabákové výrobky podle zákona
upravujícího spotřební daně a neznačený líh podle
zákona upravujícího povinné značení lihu se předají
Generálnímu ředitelství cel, a to včetně polotovarů,
surovin, výrobních komponentů nebo výrobních za-
řízení, které byly použity k výrobě neznačených ta-
bákových výrobků nebo neznačeného lihu.

(7) Lesy a pozemky určené k plnění funkcí
lesa12) se předají organizační složce nebo státní orga-
nizaci, které je svěřeno nakládání s takovým majet-
kem. Pokud se na státní organizaci, které je svěřeno
nakládání s takovým majetkem, působnost zákona
nevztahuje (§ 54 odst. 1 věty čtvrtá a pátá zákona),
uvedený majetek se jí nabídne; v případě jejího ne-
zájmu a nelze-li postupovat ani podle první věty, se
dále postupuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2
zákona.

(8) V pochybnostech, zda se jedná o majetek,
s nímž je třeba nakládat podle odstavců 2 až 5, je
rozhodující posouzení povahy tohoto majetku sta-
noveným ústředním správním úřadem. Vzniknou-li
pochybnosti, zda se jedná o majetek, s nímž je třeba
nakládat podle odstavce 6, je rozhodující stanovisko
Generálního ředitelství cel. Vzniknou-li pochyb-
nosti, zda se jedná o majetek, s nímž je třeba nakládat
podle odstavce 7, je rozhodující stanovisko Minister-
stva zemědělství.

7) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích.

8) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 9, 11 a 13 se zrušují.
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28. V § 18 odst. 9 se slova „až 8“ nahrazují
slovy „až 7“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„V případě pochybností se přiměřeně užije odsta-
vec 8.“.

29. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Organizační složka nebo státní organizace
stanovená nebo určená k přijetí majetku podle usta-
novení § 18 odst. 2 až 9 je povinna jej přijmout;
ustanovení § 14 odst. 3 se použije obdobně. Peněžité
plnění podle ustanovení § 16 odst. 1 nelze v těchto
případech dohodnout.“.

30. V § 19 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „3“, za slovo „rozhodne“ se vkládají slova
„o dalším postupu“ a slovo „obsah“ se nahrazuje
slovem „náležitosti“.

31. V nadpisu části čtvrté se slova „(K § 15 a 19
zákona)“ nahrazují slovy „(K § 15 a 19c zákona)“.

32. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16
zní:

„§ 20

(1) Majetek, o který neprojevily zájem jiné
organizační složky, státní organizace ani jiné osoby,
si příslušná organizační složka nebo státní organi-
zace (§ 9 a 11 zákona) ponechá a zajišťuje jeho vy-
užívání způsoby a za podmínek stanovených záko-
nem a touto vyhláškou. Zároveň podle svých mož-
ností a podle povahy a stavu uvedeného majetku dále
hledá vhodný způsob naložení s tímto majetkem;
obdobně postupuje, pokud jde o majetek nezpůso-
bilý k dalšímu využití, se kterým se dosud nepoda-
řilo naložit.

(2) Věci podle odstavce 1 nebo jejich části,
které mohou být využity jako druhotná surovina,
nabídne příslušná organizační složka nebo státní
organizace osobě, která se zabývá výkupem druhot-
ných surovin.

(3) V případě staveb podle odstavce 1, které
jsou ve špatném technickém stavu a náklady na jejich
zabezpečení, opravy nebo rekonstrukci trvale pře-
sahují výnos z jejich užívání anebo které jsou zcela
nevyužitelné a nelze s nimi nebo s jejich částmi jinak
naložit hospodárněji, zajistí příslušná organizační
složka nebo státní organizace v souladu se zvláštními
právními předpisy15) jejich odstranění. U bezcenných
hmotných movitých věcí podle odstavce 1, s nimiž
nelze hospodárněji naložit podle odstavce 2 ani ji-

nak, zajistí příslušná organizační složka nebo státní
organizace jejich fyzickou likvidaci a nebo se jich
jinak zbaví v souladu se zvláštními právními před-
pisy16).

(4) V případě majetku, u něhož by nakládáním
ve prospěch organizačních složek, státních organi-
zací anebo jiných osob docházelo k porušování
právních předpisů a tyto důsledky nelze v případě
movité věci vyloučit bez neúměrných nákladů ani její
úpravou, zajistí příslušná organizační složka nebo
státní organizace jeho fyzickou likvidaci obdobně
podle odstavce 3 věty druhé.

15) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

33. § 21 až 23 znějí:

„§ 21

(1) Pokud příslušná organizační složka nebo
státní organizace (§ 9 a 11 zákona) zjišťuje zájemce
o koupi na základě výběrového řízení (§ 22 odst. 1
zákona), uveřejní jeho podmínky na svých interne-
tových stránkách. Současně zveřejní tyto podmínky
podle povahy prodávané věci a podle místních pod-
mínek ještě alespoň jedním způsobem, a to například

a) v součinnosti s územním samosprávným cel-
kem,

b) na specializovaných internetových stránkách
k tomu určených,

c) inzercí v regionálním nebo celostátním tisku
anebo

d) na centrální adrese17).

(2) Zjišťování zájemců o koupi může příslušná
organizační složka nebo státní organizace provést
podle potřeby i opakovaně pro nezájem nebo z dů-
vodu, že žádný zájemce nebyl vybrán anebo že s vy-
braným zájemcem nebyla smlouva uzavřena.

§ 22

(1) Příslušná organizační složka nebo státní
organizace při zjišťování zájemců o koupi podle
ustanovení § 21 vymezí základní kritéria pro výběr
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vhodného kupce a stanoví pořadí jejich důležitosti,
popřípadě uvede, že při jejich vyhodnocení budou
kritéria posuzována v souhrnu jako rovnocenná.

(2) Je-li předmětem zamýšleného prodeje věc
způsobilá ke komerčnímu využití, vymezí příslušná
organizační složka nebo státní organizace jako první
v pořadí anebo jediné kritérium výši kupní ceny.
V rámci podmínek výběrového řízení stanoví zpra-
vidla též minimální kupní cenu (§ 22 odst. 2 zákona).
Při zjišťování zájemců o koupi opakovaném pro ne-
zájem lze minimální kupní cenu přiměřeně snížit; při
rozhodování o využití tohoto postupu příslušná
organizační složka nebo státní organizace posuzuje
zejména povahu a stav prodávaného majetku, do-
stupné informace týkající se míry prodejnosti srov-
natelného majetku a průběh a délku dosavadního
zjišťování zájemců o koupi.

(3) Jsou-li zjišťováni zájemci o koupi věci,
u které je platnost kupní smlouvy podmíněna schvá-
lením nebo povolením výjimky podle zákona, popří-
padě jiným obdobným rozhodnutím podle zvlášt-
ního právního předpisu, uvede se tato podmínka
současně s popisem věci a kritérii pro výběr vhod-
ného kupce. Obdobně se uvede, v jakém rozsahu
jsou z nabývání vyloučeny osoby podle ustanovení
§ 18 zákona, zjišťuje-li zájemce organizační složka
příslušná podle ustanovení § 11 zákona a přichází-
-li vyloučení v úvahu.

(4) Termín pro přihlášení zájemců určí přísluš-
ná organizační složka nebo státní organizace v délce
nepřesahující 1 měsíc, pokud povaha prodávané věci
nebo předpokládaný okruh zájemců neodůvodňují
stanovení doby delší. To platí obdobně i pro vyme-
zení lhůty pro výběr vhodného zájemce.

§ 23

(1) Příslušná organizační složka nebo státní
organizace ukončí zjišťování zájemců o koupi podle
ustanovení § 21, změní-li se podmínky nebo okol-
nosti, za kterých se rozhodla převést věc úplatně do
vlastnictví jiné osoby, anebo jsou-li pro to jiné zá-
važné důvody. O ukončení zjišťování zájemců
o koupi příslušná organizační složka nebo státní
organizace vyrozumí zúčastněné zájemce bez zby-
tečného odkladu.

(2) Příslušná organizační složka nebo státní

organizace po zjištění zájemců o koupi provede vý-
běr vhodného kupce a s vybranou osobou jedná
o uzavření smlouvy za podmínek stanovených zá-
konem.

(3) Příslušná organizační složka nebo státní
organizace ukončí provádění výběru vhodného
kupce nebo jednání s vybranou osobou, změní-li se
podmínky nebo okolnosti, za kterých se rozhodla
převést věc úplatně do vlastnictví jiné osoby, anebo
jsou-li pro to jiné závažné důvody. O ukončení pro-
vádění výběru vhodného kupce nebo o ukončení
jednání s vybranou osobou příslušná organizační
složka nebo státní organizace vyrozumí zúčastněné
zájemce nebo vybranou osobu bez zbytečného od-
kladu.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

34. § 24 zní:

„§ 24

Je-li předmětem zamýšleného prodeje majetek
v zahraničí, postupy podle ustanovení § 21 odst. 1
a § 22 odst. 4 se použijí přiměřeně.“.

Poznámky pod čarou č. 19 a 20 se zrušují.

35. V § 26 odst. 1 se za slova „s majetkem
podle“ vkládá slovo „ustanovení“ a za slova „až 4“
se vkládá slovo „zákona“.

36. V § 26 odst. 2 a 3 se za slova „prozatímní
správy podle“ vkládá slovo „ustanovení“.

37. V § 26 odst. 4 se za slova „podmínek sta-
novených v“ vkládá slovo „ustanovení“.

38. V § 28 se slova „a 2“ zrušují a věta druhá se
nahrazuje větou „Peněžité plnění podle ustanovení
§ 16 odst. 1 nelze v těchto případech dohodnout.“.

Čl. II

Pro rok 2017 lze podat žádost podle § 1 vyhláš-
ky č. 62/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, do 31. května 2016.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 82 / 2016Strana 1664 Částka 32



83

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2016,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 13 odst. 4, § 14 odst. 6, § 16 odst. 5, § 18 odst. 11,
§ 29 odst. 2, § 39 odst. 14, § 40 odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 297/2009 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.,
vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb.,
vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb.,
vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb.,
vyhlášky č. 35/2014 Sb. a vyhlášky č. 27/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a), § 2 písm. a) a § 4
odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „ , bydliště a místo
podnikání, liší-li se od bydliště“ nahrazují slovy
„a sídlo“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) označení a adresu provozovny, kde je nebo
bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup
odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li
o mobilní zařízení, včetně doložení právního
vztahu žadatele k předmětné provozovně, ze-
měpisné souřadnice provozovny ve formátu
uvedeném v příloze č. 22,“.

3. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ , způsoby nakládání s odpadem po-
dle příloh č. 3 a 4 zákona“.

4. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „se kterými
bude v zařízení nakládáno“ nahrazují slovy „vstupu-
jících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v za-
řízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystu-
pujících ze zařízení“.

5. V § 1 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová
písmena i) a j), která znějí:

„i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle
přílohy č. 20 tabulky č. 1,

j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další
kapacity odpovídající danému typu zařízení
související s jeho provozem podle tabulky č. 1
kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písme-
na k) až p).

6. V § 1 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas
k provozování zařízení vydáván k již existují-
címu zařízení; v případě mobilních zařízení
identifikační číslo zařízení přidělené krajským
úřadem příslušným podle sídla,“.

7. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují pís-
mena q) až s), která včetně poznámky pod čarou
č. 19 znějí:

„q) návrh provozního řádu v listinné a elektronické
podobě a návrh na zavedení provozního de-
níku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je
uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních před-
pisech19),

r) opatření pro ukončení provozu zařízení k naklá-
dání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který
zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu
ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí,

s) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví
k provoznímu řádu podle § 75 písm. d) zákona.

19) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmín-
kách financování nakládání s nimi (o nakládání s elektro-
zařízeními a elektroodpady).
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
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vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady (o podrobnostech nakládání s biologicky roz-
ložitelnými odpady).
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu
vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o infor-
mačním systému sledování toků vybraných autovraků
(o podrobnostech nakládání s autovraky).“.

8. V § 1 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) celkovou projektovanou kapacitu skládky v me-
trech krychlových podle tabulky č. 1 kapacit
zařízení obsažené v příloze č. 22,

b) projektovou dokumentaci,“.

9. V § 1 odst. 3 se za slova „řádu zařízení“ vklá-
dají slova „nebo projektové dokumentace skládky“
a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „nebo
projektové dokumentace skládky“.

10. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li to důvodné z technických a ekonomic-
kých důvodů, je dostačující poskytnutí mapových,
obrazových a grafických podkladů, které jsou sou-
částí návrhu provozního řádu podle odstavce 1
písm. q), pouze v listinné podobě.“.

11. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , zařízení pro zjišťování hmotnosti
přijímaného odpadu“ a v písmeni d) se za bod 1
vkládá nový bod 2, který zní:

„2. identifikační číslo zařízení,“.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

12. V § 4 odst. 3 se slovo „(vlastník)“ zrušuje.

13. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Shromažďovací prostředek nebezpečného
odpadu musí být označen v souladu s § 26 a popří-
padě jménem a příjmením osoby odpovědné za ob-
sluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.“.

14. V § 5 odst. 7 se slova „příloze č. 2“ nahra-
zují slovy „příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

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

15. V § 7 odst. 5 se slova „příloze č. 2“ nahra-
zují slovy „příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů20)“.

16. V § 7 se dosavadní odstavec 7 označuje jako
odstavec 6.

17. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo vý-
kupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má
v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifiko-
vat odebírané nebo vykupované odpady a vést
o těchto skutečnostech evidenci, se vymezují tyto
druhy odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu

02 01 10 Kovové odpady

15 01 04 Kovové obaly

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapa-
lin a jiných nebezpečných
součástí

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 08 01 Upotřebené katalyzátory
obsahující zlato, stříbro,
rhenium, rhodium, pala-
dium, iridium nebo platinu
(kromě odpadu uvedeného
pod číslem 16 08 07)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod
17 04 10

20 01 40 Kovy.“.

18. V § 8 odst. 5 písm. e) se za slova „písm. c)“
vkládá slovo „ , g)“ a na konci textu se doplňují slova
„ , s výjimkou kompletní autobaterie, která se
v tomto případě nepovažuje za součást autovraku“.

19. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
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„(6) Při odběru nebo výkupu odpadů vymeze-
ných v odstavcích 2 a 5 může provozovatel zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu
pouze způsobem uvedeným v § 18 odst. 5 zákona.“.

20. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

21. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

22. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.

23. Nadpis části šesté zní: „ZPŮSOB VEDENÍ
PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE ODPADŮ, OHLAŠO-
VÁNÍ EVIDENCE ODPADŮ, ÚDAJŮ O ZAŘÍ-
ZENÍ, ČINNOSTI DOPRAVCŮ ODPADŮ,
ÚDAJŮ O OBECNÍM SYSTÉMU SHROMAŽ-
ĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VY-
UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁL-
NÍCH ODPADŮ, PŘEPRAVY NEBEZPEČ-
NÝCH ODPADŮ, ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
O ROZHODNUTÍCH A VYJÁDŘENÍCH
A ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ IDENTIFIKAČ-
NÍHO ČÍSLA ZAŘÍZENÍ“.

24. V § 21 odst. 1 se za slova „samostatnou
provozovnu“ vkládají slova „nebo zařízení“.

25. V § 22 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) obec údaje o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen „obecní systém na-
kládání s komunálními odpady“) na listě č. 5
přílohy č. 20.“.

26. V § 22 odst. 3 větě první se za slova „samo-
statnou provozovnu“ vkládají slova „ , zařízení“
a slova „nebo provozovny, která jejich provoz za-
jišťuje“ se zrušují.

27. V § 22 odstavec 4 zní:

„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
zasílá hlášení podle odstavců 1 a 2 ministerstvu
a krajskému úřadu v elektronické podobě v přenoso-
vém standardu dat o odpadech na elektronickou ad-
resu příslušných orgánů veřejné správy, která se zve-
řejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

28. V § 22 se odstavce 5 a 6 zrušují.

29. § 23 a 24 včetně nadpisů znějí:

„§ 23

Rozsah a způsob ohlašování údajů o zařízení
ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování

odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,
malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

a činnosti dopravců odpadů

(1) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu,
využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé
zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a provozovatelé
malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, včetně
mobilních zařízení, zasílají údaje o provozu zařízení
podle přílohy č. 22.

(2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají údaje
o stavu vytvořené finanční rezervy, údaje o volné
kapacitě skládky a údaje o poplatcích za ukládání
odpadů na skládky na listě č. 4 přílohy č. 20.

(3) Dopravci odpadů zasílají údaje o své čin-
nosti podle přílohy č. 27.

(4) Hlášení podle odstavců 1 až 3 zasílá krajský
úřad ministerstvu v elektronické podobě v přenoso-
vém standardu dat o odpadech na elektronickou
adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

§ 24

Rozsah a způsob zasílání informací
o rozhodnutích a vyjádřeních vydaných

podle zákona

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
zasílá ministerstvu informace o jím vydaných roz-
hodnutích a vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e)
zákona podle přílohy č. 25 elektronicky v přenoso-
vém standardu dat o odpadech na elektronickou ad-
resu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(2) Krajský úřad zasílá ministerstvu informace
o jím vydaných rozhodnutích podle zákona podle
přílohy č. 25 elektronicky v přenosovém standardu
dat o odpadech na elektronickou adresu, která se
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.“.

30. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 24a

Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení

(1) Formát identifikačního čísla zařízení je
CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je
pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci přísluš-
ného kraje. Označení kraje je následující: A – Hlavní
město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký,
L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhra-
decký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský,
J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký,
T – Moravskoslezský, Z – Zlínský.

(2) Přidělení identifikačního čísla zařízení za-
hrnuje jeho vytvoření ve formátu podle odstavce 1
a sdělení provozovateli zařízení.

(3) V případě mobilního zařízení přiděluje
identifikační číslo zařízení krajský úřad, na jehož
území má provozovatel mobilního zařízení sídlo.

(4) Krajský úřad, který vede řízení o žádosti
o vydání souhlasu k provozování mobilního zaří-
zení, které doposud nemá přidělené identifikační
číslo zařízení a jehož provozovatel nemá na území
kraje sídlo, informuje krajský úřad, v jehož správním
obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo,
o vydání tohoto souhlasu do 5 dnů ode dne jeho
vydání. Krajský úřad, v jehož správním obvodu má
provozovatel mobilního zařízení sídlo, zašle sdělení
identifikačního čísla mobilního zařízení na vědomí
krajskému úřadu, který vydal souhlas k provozování
zařízení.

(5) Již jednou přidělené identifikační číslo za-
řízení nelze měnit, odstranit ani přidělit jinému za-
řízení.

(6) Pokud dojde k převodu nebo přechodu uží-
vacího práva k zařízení, identifikační číslo zařízení se
nemění.

(7) Samostatné identifikační číslo zařízení se
přidělí každému zařízení určenému k nakládání s vy-
branými výrobky, které se staly odpadem, uvede-
nými v § 25 odst. 1 písm. g) zákona a každému za-
řízení určenému k nakládání s vybranými výrobky,
které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1
písm. h) zákona.“.

31. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

(1) Ohlašovací list pro ohlášení přepravy ne-
bezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jed-
nomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky
do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26.

(2) V případě, že se přeprava nebezpečných od-
padů uskuteční vícekrát v jeden den jedním doprav-
ním prostředkem z jednoho místa nakládky do jed-
noho místa vykládky, může být ohlášena podle pří-
lohy č. 26 na jednom ohlašovacím listu s uvedením,
že se jedná o kyvadlovou přepravu.

(3) Doklad přiložený v listinné podobě k zásilce
nebezpečného odpadu obsahuje informace v rozsahu
ohlašovacího listu uvedeného v příloze č. 26.

(4) Pokud se jedná o přepravu nebezpečných
odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva
obrany, ohlašuje se ministerstvu pouze v listinné po-
době. Odesílatel vyplní dva ohlašovací listy, z nichž
jeden si ponechá potvrzený. Druhý ohlašovací list
odesílatel přiloží k zásilce nebezpečného odpadu
a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce.“.

32. Za § 25 se vkládá nový § 26, který zní:

„§ 26

Způsob a rozsah označování nebezpečných od-
padů je uveden v příloze č. 29.“.

33. Část sedmá se včetně nadpisu zrušuje.

34. V příloze č. 1 bodě 5.2 se slova „a seznamu
nebezpečných odpadů“ zrušují.

35. V příloze č. 2 bodě 1 písm. c) se za slova
„dodavatele odpadu“ vkládají slova „ , včetně iden-
tifikačního čísla zařízení u oprávněných osob“ a za
slovo „svoz“ se vkládají slova „ , včetně identifikač-
ního čísla zařízení“.

36. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu pís-
mene d) doplňují slova „ , a jejich uchování po dobu
5 let“.

37. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu pís-
mene e) doplňují slova „ , včetně identifikačního čísla
tohoto zařízení“.

38. V příloze č. 2 bodě 2 písmeno a) zní:

„a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/
/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifi-
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kační číslo zařízení, pokud je dodavatelem
oprávněná osoba, identifikační číslo provo-
zovny, pokud je dodavatelem původce odpadu,
název, adresu a identifikační číslo základní
územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provo-
zovny. V případě vzniku odpadu mimo provo-
zovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků
správních obvodů vydaných Českým statistic-

kým úřadem podle místa vzniku odpadu
a stručné označení činnosti, při které odpad
vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku od-
padu; v tomto případě se identifikační číslo pro-
vozovny a název provozovny neuvádí,“.

39. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 15 a 21 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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40. Příloha č. 14 se zrušuje.

41. V příloze č. 15 písmeno n) zní:

„n) vody,“.

42. Příloha č. 19 se zrušuje.

43. Příloha č. 20 včetně nadpisu a poznámky
pod čarou č. 22 zní:
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44. Příloha č. 22 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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45. Přílohy č. 23 a 24 se zrušují.

46. Příloha č. 25 včetně nadpisu a poznámky
pod čarou č. 23 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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47. Příloha č. 26 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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48. Příloha č. 27 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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50. Za přílohu č. 27 se doplňuje příloha č. 29,
která zní:

„Příloha č. 29 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května
2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný
odpad“.

2. Shromažďovací prostředek nebezpečného
odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen po-
dle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po-
kud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/
/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

3. Identifikační list nebezpečného odpadu ne-
musí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle pří-
lohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud ob-
sahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.

4. Dodavatel odpadu, který je původcem od-
padu, je v rámci písemných informací podle přílohy
č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozo-
vání příslušného zařízení k nakládání s odpady iden-
tifikační číslo provozovny od 1. května 2016.

5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlá-
šení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašo-
vání přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vy-
hlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů
a oprávněné osoby povinni používat identifikační
číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou
předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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S D Ě L E N Í

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů

V příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb. – Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením
jejich sídla ve Volebním obvodu č. 80 Sídlo: Zlín mají místo slov „Brumlov-Bylnice“ správně být slova
„Brumov-Bylnice“.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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