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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 83 z
25. schůze konané dne 28. dubna 2009 (tisk 717/2)
1. název zákona zní:
„Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.“,
2. Články I a II se označí jako ČÁST PRVNÍ, Čl. I s nadpisem „Změna zákona o
odpadech“ a Čl. II s nadpisem „Přechodná ustanovení“,
3. v čl. I vložit nové body 1 až 5, které znějí:
„1. V § 26 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) lehce kontaminované zařízení – zařízení podle písm. c), které obsahuje, nebo u
něhož lze na základě dostupných údajů důvodně předpokládat, že provozní
kapaliny obsahují 50 – 500 mg/kg PCB.“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
2.V § 27 odst. 1 se v poslední větě za slova „obsahuje 50 – 500 mg/kg PCB“
vkládají slova „a lehce kontaminovaná zařízení podle § 26 písm. d)“.
3. V § 27 odst. 4 zní: „(4) Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících
evidenci, s výjimkou lehce kontaminovaných zařízení, jsou povinni označovat tato
zařízení, včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna, způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem. Provozovatelé dekontaminovaných zařízení jsou povinni
označovat tato zařízení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Zařízení
lehce kontaminovaná a vstup do objektů, v nichž jsou umístěna lze označovat pouze
uvedením údaje „kontaminované PCB< 500 mg/kg.“

4. V § 27 odst. 7 zní: „(7) Pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení, která
mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. e)], do 31. prosince 2009 způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem ministerstvu neprokáží, že jejich zařízení neobsahuje
PCB, považují se tato zařízení za zařízení obsahující PCB. Tato povinnost se nevztahuje
na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení."

5. V § 27 se na konci odst. 8 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text „tato
povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení.
Odůvodněný předpoklad nižšího obsahu PCB u lehce kontaminovaných zařízení
prokazuje vlastník nebo provozovatel zařízení, na vyžádání kontrolního orgánu, na
základě výsledků analýz vzorků dosud odebraných poměrem 1:500, jedné analýzy s
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ostatní body se přečíslují,

4. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31b odst. 1 zní:
„(1) Výrobce je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům technickou
dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 31a odst. 1.“,
5. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31b odst. 2
na konci se vypouští slova „nebo splněny požadavky podle odstavce 1 písm. b)“,
6. k čl. I dosavadnímu bodu 1 - § 30
na konec textu odstavce 1se doplňují slova „ , a stanoví požadavky pro uvádění
baterií a akumulátorů na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.“,
7. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31c odst. 2 zní:
„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti označování baterií a
akumulátorů.“,
8. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31e odst. 9
slova „nebo prostřednictvím právnické osoby zajišťující plnění povinností výrobců
elektrozařízení podle § 37h odst. 1 písm. c) na základě smlouvy podle § 31n odst.
9“ se zrušují,
9. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31e odst. 10
slova „nebo prostřednictvím právnické osoby zajišťující plnění povinností výrobců
elektrozařízení podle § 37h odst. 1 písm. c) na základě smlouvy podle § 31n odst.
9“ se zrušují,
10. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31g odst. 1 písm. a)
na konci textu se spojka „a“ zrušuje,
11. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31g odst. 1
se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) před uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh poskytnutí záruky
prokazující, že nakládání s odpadními přenosnými bateriemi nebo akumulátory
bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování
zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo
akumulátorů, které byly odevzdány v rámci systému zpětného odběru vytvořeného
a provozovaného podle § 31k. Výrobce poskytne záruku formou účelově vázaného
bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených vyhláškou. Údaje o
stavu a čerpání z účelově vázaného účtu nebo o výši pojistného plnění za uplynulý
rok uvádí výrobce v roční zprávě. Prostředky uložené na účelově vázaném
bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem ministerstva a k zajištění
financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií
nebo akumulátorů. Tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení
výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do majetkové podstaty výrobce. Výrobce, který
zajišťuje plnění povinností podle § 31k odst. 1 písm. c), tuto záruku neposkytuje.“,

-412. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31k odst. 1 písm. a)
slovo „systému“ se nahrazuje slovy „systému, a to“,
13. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31k odst. 1 písm. b)
 slovo „systému“ se nahrazuje slovy „systému, a to“,
 za slovo „akumulátorů“ se vkládají slova „společně a nerozdílně“,
14. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31k odst. 1 písm. c)
 slova „v kolektivním systému“ se nahrazují slovy „v kolektivním systému, a
to“,
 slova „ ,odděleného sběru“ se nahrazují slovy „přenosných baterií nebo
akumulátorů“,
 za slovo „odpadních“ se vkládá slovo „přenosných“,
15. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31k odst. 2 zní:
„(2) Výrobce elektrozařízení, jehož součástí jsou zabudované nebo přiložené
baterie nebo akumulátory, a pro něhož zajišťuje plnění povinností podle dílu
osmého této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) právnická osoba, musí
zajistit splnění všech povinností podle tohoto dílu zákona, a to v souladu
s odstavcem 1, jako výrobce baterií nebo akumulátorů. V případě zabudovaných
nebo přiložených přenosných baterií nebo akumulátorů je výrobce povinen uzavřít
smlouvu podle odst. 1 písmena c).“,
16. k čl. I dosavadnímu 2 - § 31l zní:
„§31l
(1) Provozovatel systému může být pouze akciová společnost nebo společnost
s ručením omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno oprávnění k provozování
kolektivního systému podle § 31m.
(2) Pokud je provozovatel systému akciovou společností, smí vydávat pouze
kmenové akcie, a to jako zaknihované akcie znějící na jméno. Akcie a obchodní
podíly lze upisovat pouze peněžitými vklady.
(3) Společníky provozovatele systému mohou být pouze výrobci baterií nebo
akumulátorů.
(4) Zisk provozovatele systému nesmí být rozdělen mezi společníky.
Provozovatel systému nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k
úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj
základní kapitál podmíněným způsobem.
(5) Provozovatel systému nesmí být členem orgánů jiných právnických osob,
ani se nesmí účastnit jejich podnikání.
(6) Kromě činností spojených se zajišťováním plnění povinností výrobců
baterií nebo akumulátorů stanovených v tomto dílu zákona nesmí provozovatel
systému vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení
vzniku odpadních baterií nebo akumulátorů a značení baterií nebo akumulátorů
nebo výzkumnou, přednáškovou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti
zpětného odběru baterií nebo akumulátorů nebo odděleného sběru odpadních
baterií nebo akumulátorů a nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory.
(7) Provozovatel systému nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou
osobou, která k němu má zvláštní vztah podle odstavce 8, smlouvu, která
vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení péče
řádného hospodáře s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, nesmí zajišťovat
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majetek.
(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k provozovateli systému
zvláštní vztah, se považují
a) statutární orgán a členové statutárního orgánu provozovatele systému, členové
dozorčí rady a zaměstnanci provozovatele systému na vedoucích místech,
z nichž může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán
statutárním orgánem30e),
b) členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou společníky
provozovatele systému,
c) osoby blízké30f) osobám uvedeným pod písmenem a) nebo b),
d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b)
má přímo či nepřímo podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e) společníci provozovatele systému, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi
ovládané právnické osoby.
(9) Se společníkem provozovatele systému, s právnickou osobou jím
ovládanou nebo s osobou ovládající některého ze společníků provozovatele
systému nesmí provozovatel systému uzavřít jinou smlouvu než smlouvu na
základě odstavce 5 nebo smlouvu podle § 31o odst. 1.
(10) Provozovatel systému uzavře s právnickými osobami, které pro výrobce
elektrozařízení zajišťují plnění povinností podle dílu osmého této hlavy zákona
v souladu s § 37h odst. 1 písm. c), smlouvy, jejichž předmětem je spolupráce při
zajištění plnění povinností výrobců elektrozařízení se zabudovanými nebo
přiloženými bateriemi nebo akumulátory, stanovených pro zpětný odběr použitých
baterií nebo akumulátorů a pro jejich zpracování a materiálové využití, včetně
informování konečných uživatelů a zpracování roční zprávy, na provozovatele
systému. Provozovatel systému stanoví podmínky uzavření smlouvy pro všechny
osoby jednotně a uzavře tuto smlouvu s každou právnickou osobou zajišťující
plnění povinností podle dílu osmého této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1
písm. c), která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči provozovateli
nesplněné splatné závazky.
(11) Podíl jednotlivého společníka nebo společníků jednajících ve shodě na
základním kapitálu nebo na hlasovacích právech provozovatele systému nesmí
přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento společník povinen nebo tito
společníci povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit ministerstvu a snížit svůj
podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího překročení.
(12) Společník provozovatele systému nesmí podnikat v oblasti nakládání
s odpady, s výjimkou nakládání s jinými odpady než s odpadními bateriemi nebo
akumulátory, a jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je
nakládání s odpady nebo jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady. To
platí obdobně i pro členy statutárního orgánu provozovatele systému, členy dozorčí
rady a zaměstnance provozovatele systému na vedoucích místech, z nichž může
být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním
orgánem30e).“,
17. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31m odst. 1 zní:
„(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na základě
žádosti osoby (dále jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených
pro provozovatele systému tímto zákonem.“,

-618. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31m odst. 3 písm. e)
v bodě 3. se slova „nebo odděleného sběru“ zrušují,
19. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31m odst. 3 písm. f)
v bodě 1. se slova „ ,odděleného sběru odpadních baterií nebo akumulátorů“
zrušují,
20. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31 m odst. 2 a 4
se zrušují,
 dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 5,
21. k čl. I dosavadnímu bodu 2 - § 31n
včetně nadpisu se zrušuje,
 dosavadní § 31o až § 31s se označují jako § 31n až 31r,
22. k čl. I dosavadnímu bodu 2 – dosavadní § 31o
za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Provozovatel systému zajišťuje provoz a financování zpětného odběru,
zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů a
informačních kampaní na základě příspěvků výrobců, kteří mají v okamžiku
vzniku příslušných nákladů s provozovatelem uzavřenou smlouvu o kolektivním
plnění. Příspěvky jsou stanoveny provozovatelem systému zejména podle podílu
příslušných výrobců na trhu.“,
 dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7,
23. k čl. I dosavadnímu bodu 2 – dosavadní § 31o
za odstavec 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky financování nakládání
s přenosnými bateriemi a akumulátory.“,
24. k čl. I dosavadnímu bodu 2 – dosavadní § 31s odst. 1 písm. c) zní:
„c) provozovatel systému porušil některou z povinností stanovených tímto
zákonem.“,
25. v čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„… § 37e včetně poznámek pod čarou č. 31f, 31g, 31h a 31i zní:
„37e
Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných
autovraků
(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru
silničních vozidel podle jiného právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek
se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České
republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při
první přeregistraci vozidla.
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle
odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku
zániku společného jmění manželů.
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ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g)
ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo
b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO
3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu31h) a
vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o
uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního
předpisu31i).
(4) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku
podle odstavce 3 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v
osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle
odstavce 3 písm. c).
(5) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla
kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném
obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující,
že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla
(VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
(6) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané
poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy
k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání
Státnímu fondu životního prostředí České republiky.
----------------------31f) § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů.
31g) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23.
března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových
vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z
motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu
motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě
vozidla.
31h) § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.
31i) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.“,
26. v čl. I se za dosavadní bod 3 vkládají nové body, které znějí:
„… V § 39 odstavec 2 zní:
„(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více
než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami
ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují
nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu
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pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa
provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním
roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a
úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o
původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa provozovny.“
V § 39 odst. 8 zní:
„(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26
písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle
§ 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady
perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést
samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických
znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto
skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni
ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v
evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povinnost se
nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či
zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB
podle § 26 písm. d) vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s
prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB
obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo
výměn.".",

27. v čl. I dosavadním bodu 12 příloha č. 11 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky ve smyslu článku 6
přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů,
podklady a doklady nezbytné pro jejich kalkulaci
1. OBECNÉ ZÁSADY
Finanční záruka je zajišťována nebo pojistné plnění z pojištění je vyplaceno ve
prospěch ministerstva. Ministerstvo z finanční záruky nebo z pojistného plnění
financuje alternativní naložení s odpadem, včetně případného návratu do České
republiky, pokud oznamovatel, příjemce či jiná odpovědná osoba nesplní na
vlastní náklady příslušné povinnosti podle článků 22 až 25 přímo použitelného
právního předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39). Finanční
záruka nebo odpovídající pojištění musí splňovat následující požadavky:
1.1 V záruční listině nebo v písemném prohlášení o sjednaném pojištění musí být
jmenovitě uvedeno, že se jedná o finanční záruku nebo odpovídající pojištění
ve smyslu článku 6 přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39).
1.2 Složená finanční záruka, případně výše pojistného plnění musí dosahovat výše
minimálně schválené ministerstvem.
1.3 Část nebo celá finanční částka musí být po výzvě ministerstva poskytnuta
okamžitě bez jakýchkoli podmínek a zkoumání důvodu ze strany banky,
pojišťovny či jiného peněžního ústavu. Finanční částka může být na pokyn
ministerstva v souladu s článkem 6 odst. 7 přímo použitelného právního
předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39) poskytnuta i jinému
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předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39).
1.4 Pokud je finanční záruka zajištěna nebo pojištění sjednáno na dobu určitou,
musí být platné ještě nejméně 16 měsíců po skončení platnosti příslušného
rozhodnutí ministerstva o souhlasu s přepravou odpadů. Tato lhůta může být
výjimečně přiměřeně zkrácena v případech podle článku 9 odst. 7 přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů.
V případě, že je odpad přepravován k předběžné operaci, musí být platnost
naopak přiměřeně prodloužena.
1.5 Finanční záruka nebo odpovídající pojištění v určité výši se zásadně vztahuje
k jedinému formuláři oznámení.“,
28. k čl. II
vkládá se nový bod 1, který zní:
„1. Povinnost stanovenou v § 27 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou provozovatelé nebo vlastníci lehce
kontaminovaných zařízení povinni splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.“.“,



dosavadní body 1 až 12 se označují jako body 2 až 13,

29. k čl. II v dosavadním bodu 9
slova „do 2 roků“ se nahrazují slovy „do 6 měsíců“,
30. k čl. II v dosavadním bodu 10
slova „do 1. ledna 2011“ se nahrazují slovy „do 6 měsíců“,
31. za dosavadní čl. II se vkládá část druhá, která zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. III
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.
175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č.
383/2008 Sb. se mění takto:
1. Za § 79b se vkládá nový § 79c, který zní:
„§ 79c
(1) Provozoval silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních
vozidel a které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé
k provozu na pozemních komunikacích, může požádat o provedení testování
tohoto silničního vozidla.
(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba
uvedená v § 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování,
který právnická osoba vydá provozovateli silničního vozidla. Výsledek testování
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ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit
protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro
registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání
testování silničního vozidla. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o
testování a vydá provozovateli silničního vozidla doklad o uznání testování
silničního vozidla na historickou původnost. Doklad o uznání testování silničního
vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o
platném testování, který je jím uznáván, nejdéle však do 31. května kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického
vozidla provedlo.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního
vozidla podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor
dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.“.
2. V § 91 se za slova „§ 79b odst. 7,” vkládají slova „§ 79c odst. 4,“.
Dosavadní Čl. III – Účinnost se označuje jako ČÁST TŘETÍ, Čl. IV,

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. dubna 2009
B. Poslanec Přemysl Rabas
1. V čI. I se vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 2 odst. 1 písmeno i) se slova „vytěžených zemin a hlušin, včetně“ zrušují.
X. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) vytěžených zemin a hlušin, pokud jejich vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném
stavu v místě vzniku a pokud neohrozí životní prostředí.“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V čI. I se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 76 odst. 1 písmeno g) zní:
,,g) kontroluje, zda osoby využívající sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků k
zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu mají doklady, které osvědčují, že
sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro
zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu; může odebírat vzorky
sedimentů a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v
příloze č. 9 tohoto zákona“.“.
Následující body se přečíslují.
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3. V ČI. I se za dosavadní bod 11 vkládají nové body, které znějí:
„X. V příloze č. 9 nadpis zní:
„Limitní hodnoty koncentrací škodlivin v sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních
toků".
X. V příloze č. 9 se slova „ve vytěžených zeminách a hlušinách, včetně sedimentů“ nahrazují
slovy „v sedimentech“ a na konci textu se doplňuje věta „Laboratorní zkoušky pro účely
hodnocení splnění limitů stanovených touto přílohou se provádějí v laboratořích a odborných
pracovištích akreditovaných podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.“.“.
Následující bod se přečísluje.
4. V čI. I se vkládají nové body, které znějí:
„X. Na konci § 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:
„w) mechanicko - biologickou úpravou - úprava zejména směsného komunálního odpadu,
nebo jiného odpadu nevykazujícího nebezpečné vlastnosti, spočívající v kombinaci
fyzikálních a biologických postupů, přičemž účelem fyzikálních postupů je oddělení
složek odpadů nevhodných k biologické úpravě za účelem jejich dalšího využití nebo
odstranění a cílem biologických postupů je stabilizace biologicky rozložitelných složek
odpadu před uložením na skládku nebo jejich dalším využitím.“.
X. V § 19 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky a podmínky pro využívání
odpadů na povrchu terénu, například k terénním úpravám a rekultivacím a podrobnosti pro
využívání odpadů z mechanicko-biologické úpravy odpadů.“.
X. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti pro odstraňování odpadů z
mechanicko-biologické úpravy odpadů.“.“.
Následující body se přečíslují.
5. V čI. I se za bod 11 vkládá nový bod, který zní:
„X. V příloze č. 6 se pod tabulky vkládá věta, která zní: „Za podsítnou frakci z mechanickobiologické úpravy komunálního odpadu uloženou na skládku platí provozovatel skládky
poplatek, jehož příslušná sazba je násobena koeficientem 0,25.“.“.
Následující body se přečíslují.
V Praze dne 5. května 2009
Vlastimil Aubrecht, v.r.
zpravodaj výboru pro životní prostředí

