Metodický zpravodaj autoškol č. 81/2014 – zákony, vyhlášky ….

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů
vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU
a v ostatních rezortních předpisech
v období listopad 2013 až duben 2014
souvisejících s činností učitele autoškoly a lektora školicího střediska,
včetně podnikání v této činnosti

Sbírka zákonů ČR:
ČÁSTKA 140
Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2014.
ČÁSTKA 147
Vyhláška č. 374/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání
pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č.
527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikacích a o změně
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost 1. prosince 2013.
(vzor kupónu prokazujícího zaplacení časového poplatku pro rok 2014)
ČÁSTKA 171
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost dnem 1. ledna 2014 – viz OPIS
ČÁSTKA 172
Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 23.12.2013.
ČÁSTKA 178
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Účinnost dnem 1. ledna 2014.
ČÁSTKA 184
Zákon č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost patnáctý den následujícím po dni vyhlášení – rozeslána 31.12.2013.
(nově upravuje povinnosti související s konáním organizovaných akcí)

ČÁSTKA 1/2014
Vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů
Účinnost dnem jejího vyhlášení – rozeslána 7.ledna 2014. – viz Komentář
ČÁSTKA 8
Nařízení vlády č. 15/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o
výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při
uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost dnem 1. února 2014. (zkracuje se období zvýšené sazby mýtného v pátek
odpoledne z původních 15,00 až 21,00 na 15,00 až 20,00 hodin –( začíná platit
pátkem 7.února) a doplňuje se směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/76/EU, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání
určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.).
ČÁSTKA 11
Vyhláška š. 26/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Účinnost dnem 1.března 2014.-OPIS.
ČÁSTKA 17
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich
limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za
ovlivněného takovou návykovou látkou.
Účinnost patnáctým dnem po jeho vyhlášení – rozeslána 18.3.2014. – OPIS.
ČÁSTKA 21
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 50/2014 Sb., o rozhodné částce pro
určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
(pro období od 1.5.2014 do 30.4.2015 se stanovuje ve výši 25 128 Kč)
ČÁSTKA 23
Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Účinnost 15 den po jeho vyhlášení s výjimkou čl. I bod 18, který nabývá účinnosti
dnem 1.ledna 2015.
ČÁSTKA 24
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu
Účinnost první den kalendářního měsíce po jeho vyhlášení – rozeslána 7.dubna
2014.
Mění se celkem 69 zákonů, např.:

Část dvanáctá – změna zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
Část osmnáctá – změna zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,
Část čtyřicátá první- změna zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,¨
Část čtyřicátá pátá – změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
viz VÝPIS
Sbírka mezinárodních smluv:
ČÁSTKA 51
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 94/2013 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy
mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
Smlouva vstoupila v platnost dne 4.října 2013.
ČÁSTKA 3
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2014 Sb.m.s., kterým se nahrazuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb.m.s., o sjednání Dohody o
mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných
prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).
ČÁSTKA 5
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2014 Sb.m.s., o přijetí změn článku 6 a
přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě kornetů TIR
(Úmluva TIR).
Změna vstoupila v platnost dnem 10.října 2013.

Úřední věstník Evropské unie:
L 7 ze dne 10.ledna 2014.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24.října 2013,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013,
pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek.
L 25 ze dne 28.ledna 2014.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21.listopadu
2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek.

L 43 ze dne 13.února 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014, kterým se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č.
692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a
Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních
vozidel (Euro VI)
L 47 ze dne 18.února 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 133/2014 ze dne 31.ledna 2014, kterým se za účelem
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nařízení
Komise (EU) č. 582/2011, pokud jde o mezní hodnoty emisí.
L 60 ze dne 28. února 2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o
tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o
záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy.
Nařízení vstupuje v platnost první den po jeho vyhlášení. Účinnost – podle čl. 46
přechodná ustanovení- prováděcí akty mohou být použity od začátku tohoto
nařízení, jinak schválení montérů, dílen a výrobců vozidel, které mohou provádět
ověřování, kontroly a opravy tachografů (čl. 24), používání karet řidiče a
záznamových listů (čl. 34), a změna nařízení (ES) č. 561/2006 (čl. 45) se použijí od
2. března 2015, ostatní z obsahu tohoto nařízení pak od 2. března 2016.
U digitálních tachografů, až do doby, než budou prováděcí akty uvedené v tomto
nařízení přijaty tak, aby mohly být používány od začátku tohoto nařízení, použijí
se i nadále na přechodném základě ustanovení nařízení 3821/85 EHS, včetně jeho
přílohy IB, až do dne použitelnosti prováděcích aktů uvedených v tomto nařízení.
L 69 ze dne 8. března 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 214/2014 ze dne 25.února 2014, kterým se mění přílohy
II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES,
kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků
určených pro tato vozidla.
L 70 ze dne 11. března 2014.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/128/EU ze dne 10. března 2014 o schválení
modulu tlumeného světla s diodami LED – „E-Light“ jako inovativní technologie
ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.
L 84 ze dne 20.března 2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 253/2014 ze dne 26. února 2014,
kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak
dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku
2020.

L 103 ze dne 5.dubna 2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11.března 2014,
kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak
dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020.
L 107 ze dne 10. dubna 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9.dubna 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009
ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a
kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98.
Věstník dopravy (www.mdcr.cz)
Č. 1/2013 – ze dne 3.ledna 2013.
Oznámení cen jednotlivých autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku.
Instrukce pro STK a SME: Schválení přístrojů pro použití v STK a SME.
Instrukce pro STK č. 2/2012: Technické prohlídky vozidel podle vyhlášky č.
302/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 83/2012 Sb., prováděné od 2.ledna 2013.
Instrukce pro STK č. 3/2012: Změna přílohy č. 1 „Instrukce pro STK č. 1/2008.
Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly
v ČR“.
Č. 7/2013 – ze dne 27. března 2013
Instrukce pro STK č. 1/2013, Změna rozsahu povinně uváděných údajů
v technickém průkazu.
Instrukce pro STK č. 2/2013, Stanovení závazného termínu povinného vybavení
STK přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik.
Instrukce pro STK č. 3/2013, Metodiky ke kontrolním úkonům pro provádění
technických prohlídek vozidel; odklad účinnosti.
Instrukce pro STK č. 4/2013, Metodiky ke kontrolním úkonům pro provádění
technických prohlídek vozidel; změna omezení reprodukce dokumentu.
Informace pro STK a SME, Schválení přístrojů pro použití v STK a SME.
Informace pro STK a SME, Změna motivu hologramu v kontrolních nálepkách.
Č. 25/2013 - ze dne 4. prosince 2013.
Instrukce pro STK č. 5/2013; povinný štítek výrobce.
Č. 26/2013 – ze dne 18. prosince 2013.
Informace pro SME: Databáze povolení v SME.
Instrukce pro STK č. 6/2013: Metodiky ke kontrolním úkonům pro provádění
technických prohlídek vozidel.
Č. 1/2014 – ze dne 22. ledna 2014.
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení
pro nákladní dopravu
Mnohostranná dohoda M265 dle oddílu 1.5.1 Přílohy A dohody ADR o zvláštním
ustanovení § 12.

OPIS:

VYHLÁŠKA č. 435/2013 Sb.
o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce:
§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši
a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši
a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce
činí
a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,00 Kč u motorové nafty.
§5
Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr: Ing. Koníček v.r.

VYHLÁŠKA č. 1/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Komentované znění:
Dnem 7. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška o
řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 Mění se vzor řidičského průkazu, nově je zařazen text názvu řidičského průkazu
v chorvatštině (vozačka dozvola), jak je uvedeno v příloze č. 6. Z přechodných
ustanovení vyplývá, že stávající tiskopisy řidičských průkazů budou používány až do
vyčerpání zásob, nejpozději však do 31. prosince 2014.
V příloze č. 5:
 Mění se seznam harmonizovaných kódů – ruší se kódy 72, 74, 75, a 77, které
neodpovídaly vymezení skupin vozidel řidičského oprávnění podle § 80a zákona č.
361/2000 Sb., s účinností od 19. ledna 2013 (omezení pro sk. C, C+E, D a D+E).
Z přechodných ustanovení vyplývá, že uvedené kódy v současných řidičských
průkazech i po účinnosti této vyhlášky zůstanou zachovány.
 Upravují se harmonizované kódy 73, 79, a 96
 Rozšiřuje se nově počet harmonizovaných kódů o kódy 46, 79.01, 79.02, 79.03,
79.04, 79.05, 79.06, 80, 81, 90 a 97 (uvedené kódy rovněž navazují na změny skupin
vozidel podle § 80a a věku řidičů)
 Nový národní kód 185 platí pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83
odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., do doby dosažení věku u skupin vozidel C= 21 let a
D= 24 let.

OPIS:

VYHLÁŠKA č. 26/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009
Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen
„zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č.355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č.
555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb.
a vyhlášky č. 288/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „drobné stavby podle zvláštního předpisu,5) dále“ včetně
poznámky pod čarou č. 5 zrušují.
2. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slovo „běžné“ vkládají slova „a souvislé“.
3. V § 15 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
4. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
5. V § 39 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
6. V příloze č. 5 bodě 2.1 se slova „opotřebované obrusné vrstvy“ nahrazují slovy
„vozovkového souvrství“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2014.
Minstr: Ing. Prachař v.r.

OPIS:

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 41/2014 Sb.,
o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních
hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče
se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou
látkou

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 k provedení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění zákona č. 233/2013 Sb.:
§1
Stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot
(1) Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení
v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou:
Mezinárodní nechráněný název návykové látky
v českém jazyce

Limitní hodnoty návykové látky
v krevním vzorku (ng/ml)

Delta – 9 –tetrahydrokanabiol (9-THC)
Methamfetamin
Amfetamin
3,4-Methylendioxymehamfetamin
(MDMA)
3,4 – Methylendioxyamfetamin (MDA)
Benzoylekgonin
Kokain
Morfin

2
25
25
25
25
25
25
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(2) Krevní vzorek se získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče.
§2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
(Sbírka zákonů rozeslána 18. března 2014.).

Předseda vlády: Mgr. Sobotka v.r.

Ministr dopravy: Ing. Prachař v.r.

VÝPIS:

ZÁKON č. 64/2014 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím kontrolního řádu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XIII
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 21e odst. 1 větě první se slova „ ,a aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu
orgánu“ zrušují.
2. V § 34 odst. 4 zní:
„(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a
Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru.“.
3. V § 34 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(5) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru
spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při výkonu
státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem stanoveným
v zákoně o Celní správě České republiky30)
30) § 20 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

4. V § 34 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
5. V § 35 odst. 3 zní:
„(3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do výše 750 000 Kč dopravci,
který provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení.“.
6. V § 41 odst. 2 se za slova „§34 odst. 3“ vkládají slova „ ,§34 odst. 5“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XIX
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
1. V § 41 se odstavec 2 zrušuje
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

2. V § 41 odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních
komunikací ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru
spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.
3. V § 41 se odstavce 4 a 5 zrušují.
4. § 42 se zrušuje.
5. V § 46 odst. 2 se slova „§41 odst. 4“ nahrazují slovy „§41 odst. 3“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel
Čl. XLIII
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
1. V § 54 odst. 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož
působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní
předpis.“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
2. § 55 se zrušuje
3. Na konci textu § 62 se doplňují slova „a § 54 odst. 3“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. XVII
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 125b odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru
ve věcech silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti
výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.
2. V § 125b se odstavce 4 až 10 zrušují.
ČÁST SEDMDESÁTÁ - ÚČINNOST - Čl. LXXVII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
vyhlášení.
Hamáček v.r.

Zeman v.r.

Sobotka v.r.

