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340. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

341. Vyhláška 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 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

342. Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000
Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1
písm. b) a c) tohoto zákona:

Čl. I

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na hračky, se doplňuje
bod 7, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 10 a 11 zní:

„7. Magnetické hračky

Magnetické hračky musí být opatřeny upozorněním s následujícím textem:
„Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke
kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či
vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.“ nebo textem rovnocenného snadno srozumitelného
znění, které jasně sděluje tentýž obsah.
Upozornění musí být jasně viditelné a čitelné, zřetelně napsané na obalu či jinak připevněné k magnetické hračce
tak, aby je spotřebitel dobře viděl v okamžiku nákupu, a uvedeno v českém jazyce.
Za magnetickou hračku se považuje hračka, která obsahuje jeden nebo více magnetů či jednu nebo více magne-
tických částí, jejichž tvar a velikost umožňují jejich spolknutí10) a které jsou dostupné dětem11).

10) Článek 1 alinea třetí Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost
zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika,
která představují – text s významem pro EHP.

11) Článek 1 alinea čtvrtá Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost
zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika,
která představují – text s významem pro EHP.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Magnetické hračky, které již byly uvedeny na trh
a nejsou označeny požadovaným upozorněním, ne-
smějí být po nabytí účinnosti tohoto nařízení nabízeny
nebo prodávány. Magnetické hračky, které nejsou

označeny požadovaným upozorněním, musí být sta-
ženy z trhu.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2008

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 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Minis-
terstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví sta-
noví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen „biood-
pady“).

§ 2
Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů
vstupujících do technologie materiálového využívání

bioodpadů

Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k vy-
užívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využi-
telných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a)
zákona a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do
technologie jejich materiálového využívání jsou uve-
deny v příloze č. 1.

§ 3
Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení
biologického zpracování bioodpadů v závislosti na
množství a druhu v něm upravovaných bioodpadů
a technologické požadavky na úpravu bioodpadů

(1) Technické požadavky na vybavení a provoz
zařízení k využívání bioodpadů jsou stanoveny v závis-
losti na množství a druhu v něm zpracovávaných
bioodpadů pro

a) malá zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona,
v příloze č. 2 a příloze č. 3,

b) zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b
odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, v závis-
losti na technologii zpracování bioodpadů, v pří-
loze č. 2 a jiném právním předpisu1).

(2) Zařízení k biologickému zpracování biood-
padů se podle používané technologie dělí na:

a) kompostárny a další zařízení s aerobním procesem
zpracování bioodpadů,

b) bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním
procesem zpracování bioodpadů.

(3) Technologické požadavky na jednotlivé způ-
soby biologického zpracování bioodpadů podle od-
stavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4

Obsah provozního řádu zařízení

Obsah provozního řádu zařízení s vyšší kapacitou,
než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro
malá zařízení, je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Způsob a kritéria hodnocení a zařazování
upravených bioodpadů do skupin podle způsobů

jejich materiálového využívání

(1) Hodnocení výstupů ze zařízení k využívání
bioodpadů se provádí podle kritérií stanovených v pří-
loze č. 5.

(2) Na základě výsledků hodnocení se výstupy ze
zařízení k využívání bioodpadů zařazují do skupin od-
povídajících jednotlivým způsobům materiálového vy-
užití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6.

(3) Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizi-
kových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro
biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v ta-
bulce č. 5.1. přílohy č. 5.
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1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.



(4) Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace
jsou uvedena v tabulce č. 5.4. a četnost kontrol v tabulce
č. 5.6. přílohy č. 5. V případě zpracování vedlejších
živočišných produktů se kritéria a četnost kontrol pro
výstupy posuzují podle jiného právního předpisu2).

(5) Znaky jakosti rekultivačního kompostu a re-
kultivačního digestátu jsou stanoveny v tabulkách
č. 5.2. a č. 5.3. přílohy č. 5.

§ 6
Četnost a metody vzorkování

Vzorkování se uskutečňuje na základě plánu vzor-
kování, zpracovaného podle zásad stanovených v pří-
loze č. 7 a v souladu s provozním řádem zařízení.
O vzorkování se zpracovává protokol o vzorkování
podle přílohy č. 8.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, se mění takto:

V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

„(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vý-
stupy ze zařízení k využívání biologicky rozložitelných
odpadů, pro které jsou způsob a kritéria hodnocení
a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití
stanoveny jiným právním předpisem10a).

10a) Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/
/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a je-
jich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/
/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými od-
pady).“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

ČÁST TŘETÍ

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla
týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v platném znění.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
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