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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 124

Rozeslána dne 20. října 2008

Cena Kč 41,–

O B S A H:
381. Zák o n, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002
Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
382. Zák o n , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
383. Z ák o n , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 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
pozdějších předpisů
384. Zák o n , kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
385. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které
náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
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383
ZÁ K ON
ze dne 23. září 2008,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 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 pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁ S T P R V NÍ
Změna zákona o odpadech
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho
provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.“.
2. V § 18 odstavec 3 zní:
„(3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru nebo výkupu těchto
odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu
odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané
nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8
evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této
povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání
s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona26).“.
3. V § 18 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4
až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 26a znějí:

„(4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů nesmí vykupovat odpady stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou
autovraků, od fyzických osob.
(5) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů nesmí za vykoupený nebo odebraný odpad
stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu v hotovosti.
(6) Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely
tohoto zákona rozumí zjištění obchodní firmy nebo
názvu právnické osoby, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí
a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.
(7) Identifikací odebíraných nebo vykupovaných
odpadů podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona
rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného
nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů.
Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který
má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného
zařízení26a), uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci,
a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších
symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.
(8) Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 je
provozovatel povinen evidovat a uchovávat po dobu
5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.
(9) Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí
odpad odebrat nebo vykoupit.
(10) Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení,
obecně prospěšná zařízení26a), umělecká díla či pietní
a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů po
dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení
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rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším
osobám.
26a

) § 182 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 11.
4. V § 36 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) podstatnou částí autovraku – karosérie autovraku
vybavená identifikačním číslem vozidla, včetně
dveří, blatníků a kapot, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy s koly, motor
vybavený identifikačním číslem, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, elektroinstalace, včetně ovládacích a bezpečnostních prvků,
řídící jednotky a dalších přístrojů, katalyzátor dle
homologace.“.
5. V § 37 odst. 3 se slova „po uplynutí 2 měsíců
ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl“ nahrazují
slovem „bezodkladně“.
6. V § 37b odst. 1 písm. c) se slova „pokud obsahují nutné části vozidla, zejména hnací a převodové
agregáty, karosérii, katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují části neschválené výrobcem
a odpad nemající původ ve vybraném vozidle“ nahrazují slovy „pokud obsahují podstatné části a neobsahují
odpad nemající původ ve vybraném vozidle“.
7. V § 37b odst. 1 písmeno d) zní:
„d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň
karosérie s označením identifikačního čísla VIN
a motor s označením identifikačního čísla, pokud
bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla; náležitosti potvrzení o převzetí stanoví prováděcí
právní předpis,“.
8. V § 37b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) identifikovat podle § 18 osoby, od nichž přebírá
autovraky nebo jejich podstatné části, a převzaté
autovraky nebo jejich podstatné části, a vést
o těchto skutečnostech evidenci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; tuto evidenci je povinen mít na provozovně, kde se uvedené předměty nacházejí.“.
9. § 37e včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 31f a 31g zní:
„§ 37e
Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků
(1) Žadatel o registraci použitého vybraného vo-
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zidla do registru silničních vozidel podle zvláštního
právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na
podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci
použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud
je již vozidlo v České republice registrováno, platí se
poplatek při první přeregistraci vozidla.
(2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle
plnění mezních hodnot emisí 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.
(3) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro
účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje
zápisem v osvědčení o registraci vozidla.
(4) Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla 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.
(5) 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 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 vozi-
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del a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska
přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.“.

10. V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Provozovatel místa zpětného odběru elektrozařízení není povinen v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle § 37g písm. g) odebrat elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických
částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
11. V § 66 odst. 2 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje a na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11
nebo § 37b odst. 1 písm. i).“.
12. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 45a zní:
„i) může podat Ministerstvu vnitra písemnou nebo
způsobem umožňujícím dálkový přístup žádost
o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel vedených podle zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně
nutném pro ověření údajů v evidenci osob vedené
podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů; Ministerstvo vnitra
poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, požádá-li o to inspekce.
45a

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.“.
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„8c) § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.“.

ČÁ S T T Ř ETÍ
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. a zákona č. 137/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo
zanikl účel jejich využití,“.
2. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve
lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná
smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož vozidla, na základě které
vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost
pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),“.
3. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo jejich dalšího využití“.

Č Á S T D R U HÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. II

Č Á S T ČV R TÁ

V § 20d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb. a zákona
č. 119/2004 Sb., se za slova „pro zákazníky;“ vkládají
slova „v zařízeních určených k nakládání s odpady8c)
nebo“.

ÚČINNOST

Poznámka pod čarou č. 8c zní:

Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

