
Metodický zpravodaj autoškol č. 85/2015 – zákony, vyhlášky… 

 

 

 

       Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů 
    vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním 

 věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech 

             v období duben až  srpen 2015 

 

 

 

Sbírka zákonů ČR: 

 

ČÁSTKA 37 

                 Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 

znění pozdějších předpisů 

                 Účinnost dnem 1. dubna 2014. 

 

                 Zákon č. 87/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností 

rekodifikace soukromého práva 

                 Účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení – 

rozeslána 17. dubna 2015   ( mění se zákon o soudních poplatcích, občanský 

soudní řád, o zvláštních řízeních soudních, soudní řád správní a zákon o veřejných 

registracích právnických a fyzických osob) 

 

ČÁSTKA 38 

                Nařízení vlády č. 89/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb.,  

kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů 

                  Účinnost dnem 1. června 2015. 

                 ( do 31.12.2019 lze užívat dosavadní hodnostní označení příslušníků Policie ČR). 

 

ČÁSTKA 40 

                 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2015 Sb., o zveřejnění seznamu států,   

do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem 

                 (V seznamu jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina,  

Černá Hora, Makedonská republiky a Srbská republika). 

 

ČÁSTKA 52 

                  Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích 

a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel 

Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky ( o 

policejním označení. 

                 Účinnost dnem 1. června 2015. 

                ( do 31.12.2019 lze nosit stávající stejnokroje, užívat vozidla, plavidla a letadla ve    

stávajícím barevném provedení;  odznaky policie ve stávajícím provedení užívat do 

31.12.2015) 

 

 

 

ČÁSTKA 59 



                 Zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

                Účinnost patnáctým dnem po jeho vyhlášení – rozeslána 16.června 2015. 

 

ČÁSTKA 61 

                 Nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu 

vinařských produktů na území České republiky 

      Účinnost dnem 1. července 2015. 

 

ČÁSTKA 65 

                Zákon č. 157/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

     Účinnost dnem 1. července 2015. 

 

ČÁSTKA 69 

               Vyhláška č. 169/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti značkování a barvení minerálních olejů a značkování některých dalších 

minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 21/2012 Sb. 

     Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 3. července 2015. 

 

ČÁSTKA 71 

  Nařízení vlády č. 173/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o 

hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře 

rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění 

pozdějších předpisů 

     Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 15. července 2015. 

 

ČÁSTKA 74 

                Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 

konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvím zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 

pracích a pracovištích). 

    Účinnost první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení – rozeslána 24.července 2015.              

      (zrušuje vyhlášku č. 288/2003 Sb.). 

 

ČÁSTKA 83 

  Zákon č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

      (zavádí např. v zákoně o zaměstnanosti příspěvek v době částečné nezaměstnanosti) 

  Účinnost první den kalendářního čtvrtletí po dni jeho vyhlášení – rozeslána 17. 

srpna 2015. 

 



 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů a některé další zákony. 

                   (mimo uvedené zákony mění a doplňuje dalších sedmnáct zákonů, např. změnu     

zákona o správních poplatcích, o obecní policii, o zbraních, o nemocenském 

pojištění atd.) 

 Účinnost – první den čtrnáctého kalendářního měsíce následujícího po dni 

vyhlášení s výjimkou některých vyjmenovaných ustanovení, které nabývají 

účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení- rozeslána 

17. srpna 2015. 

 

 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců a zrušují nebo mění některé další zákony 

 ( v ZP se hlavní část týká „náhrady majetkové a nemajetkové újmy“, mění a 

doplňuje dalších deset zákonů, např. zákona o pomoci v hmotné nouzi, o činnosti 

institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, o důchodovém pojištění o 

zdravotnických a speciálních zdravotnických službách o občanském soudním řádu 

atd.). 

                   Účinnost- první den druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení – rozeslána 

17. srpna 2015. 

 

 

 

 

Sbírka mezinárodních smluv ČR:  

 

 

ČÁSTKA 25 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 41/2015 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy 

mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční 

dopravě. 

                   Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. června 

2015. 

 (dnem, kdy vstoupila tato smlouva v platnost, pozbyla Dohoda mezi vládou 

Československé socialistické republiky a vládou Federativní republiky Jugoslávie 

o mezinárodní silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplnění (vyhlášena 

pod č. 1/1981 Sb.)   platnost). 

 

 

 

 

Úřední věstník EU: 
 

 

L 107 – ze dne 25. dubna 2015. 

 Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto Směrnicí do 1. ledna 2017. 



 (v příloze 1 se rozšiřují harmonizované kódy zejména pro řidiče se zdravotním 

postižením v návaznosti na přizpůsobení vozidla v oblasti technické podpory). 

 

 

 

Věstník dopravy (www.mdcr.cz) 

 

Číslo 4/2015  ze dne 17. dubna 2015. 

Uvolnění člena a doplnění zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků STK a 

stanice SME; 

Instrukce pro STK č. 3/2015: Hodnocení montáže zvláštních výstražných světelných zařízení 

u motorových a přípojných vozidel; 

Instrukce pro SME č. 3/2015: Těžká vozidla s emisní normou EURO 6; 

Instrukce č. 4/2015: Měření emisí u vozidel, u kterých nelze manuálně přepínat mezi 

jednotlivými druhy paliv; 

Instrukce pro SME č. 5/2015: Lehká vozidla M1, N1 s emisní normou EURO 6; 

 

Číslo 5/2015 ze dne 15. května 2015. 

Instrukce pro STK č. 4/2015: Stanovení závazného termínu povinného vybavení STK 

zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel; 

Pověřená školící zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel, 

rozšíření působnosti; 

Instrukce pro SME č. 6/2015: Protokoly o měření emisí vozidel při používání výpočetní 

techniky a evidence měření emisí a ochranných známek; 

Instrukce pro STK č. 5/2015: Metodický pokyn pro správní orgány k provádění technických 

prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR; 

Pravidla pro provádění zkoušek a přezkoušení k získání profesních osvědčení kontrolního 

technika, kontrolního technika ADR, kontrolního technika typu K a mechanika; 

Příloha: č. 1 –Instrukce pro STK č. 5/2015 – textová část 

              č.2 – Protokol technické prohlídce (ADR) 

   č.3 – Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR 

              č.4 –Vzor osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí 

 

Číslo 7/2015  ze dne 3.července 2015. 

Instrukce pro STK č. 6/2015: Postup při technické prohlídce vozidla v tzv. „polopřevodu“; 

Instrukce pro SME č. 7/2015: Měření emisí u vozidel vyrobených ve více stupních výroby; 

Instrukce pro STK č. 7/2015: Použití nosičů zavazadel u malých vozidel; 

Instrukce pro SME č. 8/2015: Postup při měření emisí vozidla v tzv. „polpřevodu“; 

Instrukce pro zkušební stanice č. 1/2015: Postup při kontrole v případě schvalování použití 

alternativních ráfků kol; 

Informace o změnách v zajišťování výuky kontrolních techniků a mechaniků SME a 

v objednávání a distribuci materiálů pro STK a SME; 

Databáze povolená v SME; 

Informace pro SME: Schválení přístrojů pro použití v SME; 

 

 

 

 

 

Číslo 8/2015 ze dne 7. srpna 2015. 

http://www.mdcr.cz/


Instrukce pro SME č. 9/2015: Způsob vyplňování protokolů o měření emisí platný od 1. ledna 

2015; 

Mnohostranná dohoda M 287 dle oddílu 1.5.1 Dohody ADR o přepravě některých odpadů 

obsahujících nebezpečné věci; 

Příloha č.1 – vzor protokolu o měření emisí platný před nabytím účinnosti vyhlášky č. 

342/2014 Sb. tzn. do 31.12.2014 a vzor platný od 1. ledna 2015. 

 č.2 – Usnadnění ustanovení dle 3.2.b) této Dohody mohou být použity pouze pro odpady, 

které jsou v souladu se záznamy v této tabulce; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS: 



 

 

 

 

 INSTRUKCE PRO STK č. 7/2015: Použití nosičů zavazadel u malých vozidel 
 

 

Na zvýšený počet dotazů ohledně nosičů zavazadel u malých vozidel se rozhodlo 

Ministerstvo dopravy zaujmout následovné stanovisko. 

 

 U malých vozidel je možnost použití nosiče zavazadel, jehož nosnou částí je konstrukce, 

která odpovídá konstrukci tažného zařízení TŘÍDY A50-X (ISO 50) a je tedy i pro vozidla, 

která nejsou určena pro tažení přípojných vozidel. V případech, kdy je vlastní zařízení 

součástí nosiče zavazadel a nejedná se o tažné zařízení, i přesto, že vlastní spojovací zařízení 

– čep odpovídá zařízení jako u běžných tažných zařízení k tažení přípojných vozidel. Hlavním 

důvodem je jeho univerzálnost v použití. Druhá část tohoto nosiče zavazadel slouží 

k vlastnímu uchycení zavazadel (např. nákladu/kol). V tomto případě toto zařízení není 

posuzováno jako spojovací zařízení, a proto nemůže sloužit k tažení přívěsného vozidla. A to 

z toho důvodu, jelikož není k tomuto homologováno dle příslušných homologačních předpisů 

pro spojovací zařízení. U těchto nosičů zavazadel je konstrukce uzpůsobena (ve větší míře) 

tak, aby omezila nebo dokonce vyloučila možnost připojení přípojného vozidla. 

 

 Vzhledem k tomu, že jde většinou o distribuční spojení s distribucí spojovacích zařízení je 

možné (není povinné), aby prodejce vystavil typový list odpovídající typovému listu 

spojovacího zařízení, ve kterém se jednoznačně uvede, že jde o nosič zavazadel, kde se 

zároveň nebudou uvádět žádné hodnoty (hodnota hmotnosti) pro tažení přípojného vozidla. 

V takových to případech přítomnost tohoto zařízení nemůže být hodnocena jako závada 

(nebezpečná). U prohlídky vozidla na stanici technické kontroly by se jednalo o KÚ 0.3.1.2. 

Z tohoto důvodu, není ani vyžadován zápis tohoto nosiče zavazadel do TP a ORV.  V tomto 

případě kontrolní technik zapíše jen do poznámky záznamníku větu – Vozidlo je vybaveno 

nosičem zavazadel. 
 

Využití nosičů zavazadel je především u malých vozidel, kde konstrukce vozidla není určena 

k tažení přípojných vozidel. Jedná se například o vozidla Škoda Citigo, Toyta Aygo,  Citroen 

C1, Peugot 108 atd. 

 

 
V Praze 26. června 2015                                Ing. Bc. Ivan Novák v.r. 

     ředitel odboru provozu silničních vozidel 

     Ministerstvo dopravy 

 

Čj.: 9/2015-150-ORG3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS z Věstníku dopravy č. 8/2015. 

 



 

 

  Mnohostranná dohoda M 287 dle oddílu 1.5.1.  Dohody ADR 

   o přepravě některých odpadů obsahujících nebezpečné věci 

 

 
 

1.      Úvod  

1.1.  Tato dohoda se použije pouze ve spojení se sběrem a přepravou odpadů v souladu 

s použitelnými právními předpisy o odpadech. 

1.2.   Odchylně od  ustanovení Dohody ADR je přeprava odpadů, které patří mezi nebezpečné 

věci nebo které obsahují nebezpečné věci, dovolena za podmínek stanovených 

v oddílech 2 až 7, uvedených níže. 

1.3.   Tato dohoda se nepoužije pro přepravu odpadů tříd 1, 6.2 a 7. 

 

2.      Klasifikace 

2.1.   Zjednodušené přiřazování 

 Přiřazení podle pododdílu 2.1.3.5.5 Dohody ADR může být také použito na: 

         a) odpady UN 1950 Aerosoly a 

         b) látky klasifikované jako kapaliny, pokud nemůže být vyloučen vznik kapalné fáze. 

2.2.   Směsi nebo záměna s jinou látkou 

         Pokud jsou odpady podle Dohody ADR přiřazeny k UN číslu nebo nepodléhají 

ustanovením Dohody ADR, není třeba brát náhodné přimíšení položek odpadů rozdílné 

klasifikace v úvahu, pokud nelze očekávat od směsného materiálu žádnou nebezpečnou 

reakci ani podstatný dopad na stupeň nebezpečnosti celého nákladu. 

2.3.   Léčiva 

         Zvláštní ustanovení 601 kapitoly 3.3 Dohody ADR se vztahuje na odpady léčiv, pokud 

již nejsou baleny v obalech určených pro maloobchodní prodej nebo distribuci. 

 

3.     Balení 

3.1.   Obaly specifikované v tabulce A kapitoly 3.2 pro příslušné UN číslo musí být použity. 

3.2.   Pro následující odpady mohou být použity také obaly s prošlou lhůtou příští zkoušky, 

nebo které nebyly odzkoušeny: 

         a) nebezpečné odpady obalové skupiny III, 

          b) nebezpečné odpady obalové skupiny II, které se shodují s odpady definovanými 

v tabulce v příloze této dohody podle UN čísla a popisu. 

3.3.   Obaly mohou mít ohyby a promáčkliny. Jejich stav, obsah a způsob přepravy nesmí 

ohrozit dodržení ochranných ustanovení oddílu 4.1.1 Dohody ADR. 

3.4.  Odchylně od požadavků ustanovení 663, UN 3509 Obaly, vyřazené, prázdné 

nevyčištěné, mohou obsahovat zbytky, které zůstanou v obale po předepsaném 

vyprázdnění a které nemohou být vyjmuty bez velkého úsilí. 

 

4.     Přeprava ve volně loženém stavu 

        Pro přepravu ve volně loženém stavu musí být použity následující výjimky: 

4.1.  Odpad UN 1950 Aerosoly může být přepravován ve volně loženém stavu v uzavřených 

vozidlech nebo vozidlech s plachtou, uzavřených kontejnerech nebo velkých 

kontejnerech s plachtou, s výjimkou těch, které jsou netěsné nebo silně deformované. 

Tyto nemusí být chráněny proti nechtěnému propuštění za předpokladu, že jsou přijata 

opatření, která zabrání vzniku nebezpečného tlaku a nebezpečného prostředí. Pomocí 

konstrukčních nebo jiných opatření (jako například použití absorbentů nebo nepropustné 



nádoby) musí být zajištěno, že během přepravy nedojde k úniku kapalin z nákladového 

prostoru vozidel nebo kontejnerů. Před nakládkou musí být prověřeno, že nákladový 

prostor vozidel nebo kontejnerů, včetně jejich vybavení není poškozen. Vozidla 

s poškozeným nákladovým prostorem nebo poškozené kontejnery nesmí být naloženy. 

Nákladové prostory vozidel a kontejnery nesmí být nakládány nad výšku jejich stěn. 

4.2.   Odpady UN 3509 Obaly, vyřazené, prázdné nevyčištěné mohou být přepravovány podle 

ustanovení BK1 nebo VC1 na rozdíl BK2 nebo VC2, všechna ostatní ustanovení 

zůstávají stejná. Značka pro látky ohrožující životní prostředí není povinná. 

 

5.     Značení kusů 

         Ustanovení kapitoly 5.2. Dohody ADR o značení obalů budou použita s následujícími 

odchylkami: 

5.1.   Bezpečnostní značky mohou být připevněny na kus tak, jak je stanoveno v pododdíle 

5.2.2.1.6 Dohody ADR, poslední větě, včetně takových případů, kdy požadavky 

specifikované v uvedeném ustanovení nejsou splněny. 

5.2.   Značka pro látky ohrožující životní prostředí není povinná. 

 

6.     Informace o přepravním dokladu pro nebezpečné věci 

        Ustanovení oddílu 5.4.1 Dohody ADR o údajích v přepravním dokladu budou použity 

s následujícími odchylkami: 

6.1.   Množství nebezpečných věcí podle pododdílu 5.4.1.1.1 (f) Dohody ADR může být 

odhadnuto. 

6.2.   Pro prázdné obalové, přepravní a dopravní prostředky dle pododdílu 5.4.1.1.6 Dohody 

ADR je dostačující charakteristický všeobecný popis nebezpečného nákladu nebo jeho 

příslušné části namísto specifikací dle pododdílu 5.4.1.1.1 (e) Dohody ADR, bez 

uvedení počtu kusů. 

6.3.   Dodatečný nápis „nebezpečný pro životní prostředí“ dle pododdílu 5.4.1.1.18 Dohody 

ADR není povinný. 

6.4.   Následující dodatečný zápis musí být uveden v přepravním dokumentu 

         „Přeprava schválená dle podmínek 1.5.1 ADR (M287)“. 

 

7.      Ostatní ustanovení 

7.1.   Přechodná ustanovení pododdílu 1.6.1.30 se bez časového omezení použijí. 

7.2.   Všechna ostatní ustanovení Dohody ADR se použijí. 

 

8.     Platnost 

Tato dohoda bude platit od 2. srpna 2015 do 1. srpna 2020 mezi smluvními stranami 

Dohody ADR, které podepsaly tuto dohodu. Pokud bude vypovězena před tímto datem 

jedním ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravu mezi smluvními stranami 

Dohody ADR, které tuto dohodu podepsaly, ale nevypověděly, až do uvedeného data. 

 

Usnadnění ustanovení dle 3.2. této dohody mohou být použity pouze pro odpady, které jsou 

v souladu se záznamy v tabulce uvedené v příloze č.2 tohoto věstníku dopravy. 

 

 
 

 

 

 

  

  Příloha – Usnadnění ustanovení dle 3.2. b) této dohody mohou být použity pouze pro 
 



                   odpady, které jsou v souladu se záznamy v této tabulce 

 

UN 

číslo 

Pojmenování dle ADR Omezený na odpady 

s vedlejší vlastností 

1263 BARVA Usazený kal laků a barev a ředidla barev a laků; 

roztoky (možná je i kapalná fáze) a/nebo 

obsahující těžké kovy a ne zcela konzervované 

zbytky v obalech 

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo 

PRODUKTY ROPNÉ,  J.N.  

Ropa 

1325 LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, 

J.N. 

Obaly s nebezpečnými nečistotami, převážně 

organickými 

1759 LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N. Obaly s obsahem žíravin, tuhé 

1866 PRYSKYŘICE, ROZTOK, hořlavý Zbytky pryskyřice, nekonzervované 

1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, 

TOXICKÁ, J.N. 

Roztoky směsí nebo kaly, halogenované 

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. Čističe rozpouštědel 

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. Roztoky směsí nebo kaly bez halogenovaných 

sloučenin (možná kapalní fáze) 

2588 PESTICID, TUHÝ, TOXICKÝ, J.N. Obaly s obsahem toxických látek, tuhé 

2811 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, 

J.N. 

Obaly s obsahem toxických látek, tuhé 

3021 PESTICID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, 

TOXICKÝ, J.N. s bodem vzplanutí nižším 

než 23 
o
C 

Pesticidy a insekticidy 

3088 LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, 

TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. 

Filtrační materiály, filtrační sáčky s vlastně 

navrženými bezpečnostními složkami, převážně 

anorganickými 

3175 LÁTKY TUHÉ nebo směsi tuhých látek  

(jako přípravky a odpady) OBSAHUJÍCÍ 

HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N. 

s bodem vzplanutí nejvýše 60 
o
C 

 

Pouze odpady z garáží 

3175 LÁTKY TUHÉ nebo směsi tuhých látek (jako 

přípravky a odpady), OBSAHUJÍCÍ 

HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N. 

s bodem  vzplanutí nejvýše 60 
oC 

Obaly s nebezpečnými nečistotami, převážně 

organickými 

3175 LÁTKY TUHÉ (nebo směsi tuhých látek 

(jako přípravky a odpady), OBSAHUJÍCÍ 

HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N.  

s bodem vzplanutí nejvýše 60 
o
C 

Roztoky kapalných směsí nebo směsi kapalin 

bez halogenovaných sloučenin (samo zápalné) 

3243 LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ TOXICKOU 

KAPALINU, J.N. 

Obaly s obsahem toxických látek, kapalné 

3244 LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ ŽÍRAVOU 

KAPALINU, J.N. 

Obaly s obsahem toxických látek, kapalné 

3264 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

Kyseliny a roztoky kyselin s vlastně navrženými 

složkami 

3266 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, 

ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. 

Kapaliny a směsi kapalin s vlastně navrženými 

složkami 

3286 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, 

TOXICKÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 

Čistící přísady, označené jako hořlavé, žíravé a 

méně toxické 

3288 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

Obaly s obsahem toxických látek, tuhé 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

                   ZÁKON č. 204/2015 Sb., 
     kterým se mění zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích, 

        ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb.,  

            o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, 

                             a některé další zákony 

                  

 

 

Komentované znění některých změn v zákoně o přestupcích: 

 

V § 13 týkající se výše pokut se  zvyšuje výše pokuty v blokovém řízení z částky 1000 Kč na 

částku 5000 Kč, a v příkazním řízení se zvyšuje z částky 4000 Kč na částku 10 000 Kč. 

 

Paragraf 17 se upravuje a nově se vyjmenovává, komu lze uložit omezující opatření na dobu 

nejdéle jednoho roku. 

 

Paragraf 19 – zvláštní ustanovení o mladistvích – se horní hranice pokuty  omezuje z částky 

2000 Kč na částku 5000 Kč, v blokovém řízení se horní hranice zvyšuje z částky 1000 Kč na 

částku 2500 Kč. 

 

Opis nového znění § 20 – Zánik odpovědnosti za přestupek. 

 

1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze je též projednat 

popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie. 

 

2) Během lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o 

přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán 

vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty 

jeho doručením. 

 

3) Přerušením lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 začíná běh nové lhůty pro 

projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. 

 

4) Do běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek 

vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu 
12

). 
(konec citace) 

 

Nové znění doznal § 47 – Přestupky  proti veřejnému pořádku – vyjmenovává  znění 

jednotlivých přestupků a zvyšuje výši pokut za tyto přestupky zejména  jde-li o opakovaný 

přestupek. 

 

Obdobně nové znění je i u § 49 – Přestupky proti občanskému soužití – včetně výše pokut a  

u § 50 – Přestupky proti majetku- i zde se zvyšuje výše uložených pokut. 

 

Nové je znění § 58a,, kde se vyjmenovávají referenční údaje, které orgány při projednávání 

přestupků využijí ze základního registru obyvatel., z informačního systému evidence obyvatel  

 



a z informačního systému cizinců, ze základního  registru právnických osob, podnikajících 

fyzických osob a orgánů veřejné moci. 

 

 

 V části – Zahájení řízení – jsou nově formulovány §§ 68 a 69. 

 

Mění se znění § 80 – Doručování. 

 

Paragraf 85 se rozšiřuje o přezkumné řízení o uložení pokuty v blokovém řízení (lze zahájit 

nejpozději do 6 měsíců od právní moci)  včetně podnětu k provedení přezkumného řízení. 

 

Paragraf 86 se rozšiřuje o orgány Vojenské policie a které přestupky mohou projednávat. 

 

Nově se zákon rozšiřuje i § 88 – Postup při zápisu do evidence přestupků – o § 88a – 

Námitkové řízení -  o § 91 (které přestupky se evidují) a § 91a (opakovaný přestupek). 

 

Z přechodných ustanovení: 

3. Ustanovení § 20 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, o přerušení běhu lhůty zahájením řízení se použije pouze u přestupků spáchaných ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 


