Metodický zpravodaj autoškol č. 90/2017 –zákony, vyhlášky…….

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů
vydaných ve Sbírce zákonů, Úředním věstníku EU
a v ostatních rezortních předpisech
v období listopad 2016 až květen 2017
Sbírka zákonů ČR:
ČÁSTKA 146
Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2017.
Účinnost dnem 1. ledna 2017.
ČÁSTKA 147
Zákon č. 370/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(rozšiřuje § 36 o podélném umístění vedení v zastavěném území obce a upravuje §
40 výkon státní správy o výkon obecních úřadů)
Účinnost třicátým dnem po vyhlášení – rozeslána 14. listopadu 2016.
ČÁSTKA 154
Vyhláška č. 383/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání
pozemních komunikací zpoplatněným časovým poplatkem.
Účinnost dnem 1. prosince 2016.
ČÁSTKA 177
Vyhláška č. 434/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání
pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015
Sb.
Účinnost dnem 1.ledna 2017.
ČÁSTKA 179
Vyhláška č. 440/2016 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 2017- viz OPIS.
ČÁSTKA 180
Vyhláška č. 444/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním
odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost dnem 1. ledna 2017.
ČÁSTKA 185
Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a další související zákony.
Účinnost první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení –
rozeslána 30.prosince 2016.
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ČÁSTKA 3/2017
Vyhláška č. 10/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci
vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
(změny se týkají registračních značek, příloha č. 13= vzor osvědčení o registraci
zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, příloha č. 16 =
rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou)
Účinnost patnáctým dnem po vyhlášení – rozeslána 20. ledna 2017.
ČÁSTKA 5
Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Účinnost 1. září 2017 s výjimkou čl. I bodu 17 a čl. II bodu 6 a čl. IV, které
nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení – rozeslána 25. ledna 2017.
ČÁSTKA 16
Nařízení vlády č. 46/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o
seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Účinnost dnem 1. března a 1. května 2017.
ČÁSTKA 21
Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění 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., ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. (Část pevní – viz komentář)
(Část druhá – změna zákona o dani silniční, část třetí – změna zákona o správních
poplatcích, část čtvrtá – změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla).
Účinnost první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení – rozeslána 3. března 2017.
Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
Účinnost první den čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení –
rozeslána 3. března 2017.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek.
(Mění se zákony – zákon o České obchodní inspekci, zákon o přestupcích,
živnostenský zákon,, zákon o obecní policii, zákon o Vězeňské službě a justiční
stráži ČR, zákon o návykových látkách, zákon o majetku ČR, zákon o spotřebních
daních, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o léčivech,
zákon o Policii České republiky, zákon o zdravotních službách, zákon o
specifických zdravotních službách) – Příloha k zákonu – grafické značky:
KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO, KOUŘENÍ POVOLENO.

2

Účinnost dnem 31. května 2017.

ČÁSTKA 29
Vyhláška č. 80/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení
náležitosti a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru,
vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve
formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek.
(příloha č. 5 – Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah)
Účinnost dnem 1.ledna 2018.
ČÁSTKA 31
Vyhláška č. 86/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci
vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
(příloha č. 27 – Technická specifikace ochranného prvku registrační značky,
umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a
vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou)
Účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení – rozeslána 27. března 2017.
ČÁSTKA 36
Zákon č. 93/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
Účinnost strukturovaně od prvního kalendářního měsíce po vyhlášení až po první
červenec 2017 – rozeslána 30. března 2017.
ČÁSTKA 43
Sdělení č. 120/2017 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce
pro určení výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
(v období od 1.5. 2017 do 30.4. 2018 = 27 589 Kč)
Sbírka mezinárodních smluv ČR:
ČÁSTKA 1/2017
Sdělení č. 1/2017 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6
a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě kornetů TIR
(Úmluva TIR).
Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě kornetů TIR (Úmluva TIR) přijatá
v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb.m.s. Změny Úmluvy TIR byly
vyhlášena pod č. 92/2011 Sb.m.s., č. 93/2011 Sb.m.s., č. 37/2012 Sb.m.s., č. 93/2012 Sb.m.s., č.
6/2014 Sb.m.s. a č. 11/2016 Sb.m.s.

Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59
odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou
republiku.(viz L 231 Úřední věstní EU)
ČÁSTKA 12/2017
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Sdělení č. 21/2017 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a
doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných
látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Změny a doplňky „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstoupily v platnost na základě
článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily
v platnost i pro Českou republiku. Platnost „Přílohy A“ a „Přílohy B“ ve znění
změn přijatých v letech 2013 a 2014 (č.11/2015 Sb.m.s.)končí dnem 30. června
2017, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
Úřední věstník EU:
L 321 ze dne 29. listopadu 2016.
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě kornetů TIR
(Úmluva TIR z roku 1975)
Vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2017.
Změna se týká např. vozidel a kontejnerů s plachtovanou roletovou střechou.
L 23 ze dne 28. ledna 2017.
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1825 ze dne 6. září 2016, kterým
se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o správní požadavky na
schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad
trhem s těmito vozidly. (Úřední věstník EU L 279 ze dne 15. října 2016).
L 27 ze dne 1. února 2017.
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014,
kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy
tachografů a jejich součástí. (Úřední věstník L 139, 26.5.2016)
L 79 ze dne 24. března 2017.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23.března 2017, kterým se
stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení
plomby tachografu. (viz OPIS)
Věstník dopravy: (www.md.cz)
Číslo 12 ze dne 28. listopadu 2016.
- Instrukce pro STK č. 8/2016 – Technické prohlídky přípojných vozidel
určených k přepravě lodí.
- Instrukce pro STK č. 9/2016 – Technické prohlídky vozidel konstrukčně
určených k pohybu na sněhu nebo ledu.
- Instrukce pro STK č. 10/2016 – Oprava administrativní chyby ve Věstníku č.
8/2016.

Číslo 13 ze dne 21. prosince 2016.
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-

Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2017 pro výpočet
přiměřeného zisku.
Instrukce pro STK č. 11/2016 – Technické prohlídky vozidla, u něhož bylo
zadrženo osvědčení o registraci vozidla.
Instrukce pro STK č. 12/2016 – Změna metodického pokynu pro správní
orgány k provádění technických kontrol a technických prohlídek vozidel
určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR. (Změna
vyznačování platnosti Osvědčení o schválení vozidel (ADR)).

Číslo 1 ze dne 20. ledna 2017.
- Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních
povolení pro nákladní dopravu
- Pověření osob zabezpečováním činností a služeb pro SME a STK. (TÚV
NORD Czech s.r.o. Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9).
- Instrukce pro STK č. 1/2017 – Postup při předložení Protokolu o měření emisí
s kladným výsledkem.

OPIS:
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VYHLÁŠKA č. 440/2016 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 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.
Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši
a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 15 hodin.
§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši
a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
hodin,
c) 171 Kč až 205 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) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.
§5
Vyhláška č. 385/5015 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 2017.
Ministryně: Mgr. Marksová v.r.
Komentář:
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ZÁKON č. 63/2017 Sb.,
kterým se mění 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., ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dnem 1. června 2017 vstupuje uvedený zákon v platnost a z nejpodstatnějších změn (v
části první) uvádíme:
 doplňují se příslušné předpisy Evropské unie a navazující přímo použitelné předpisy;
 druhy vozidel se doplňují o vozidla zvláštního určení a o výměnné tažné stroje;
 kategorie vozidel se doplňují o vozidla kategorií C a Z;
 registr silničních vozidel se doplňuje o údaj odštěpného závodu, jedná-li se o
zahraniční právnickou osobu, doplňuje se o údaj, že vozidlo je historicky původní a
datum převodu vozidla do registru historických a sportovních vozidel;
 kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností je nově oprávněn zapisovat údaje
do registru vozidel o jeho registraci, provádět zápisy o změně vlastníka, změny
provozovatele silničního vozidla, změny ostatních údajů v registru, vyřazení vozidla
z provozu, zánik vozidla a vývoz vozidla (nevztahuje se na zvláštní registrační
značky). Je rovněž oprávněn ke schválení technické způsobilosti jednotlivě
vyrobeného silničního vozidla, rovněž vozidla jednotlivě vyrobeného v jiném
členském státě, jehož technická způsobilost tam dosud nebyla schválen, totéž platí i
pro jednotlivě dovezená vozidla a schvaluje přestavby vozidel (mimo hromadné
přestavby);
 platnost „Protokolu o evidenční kontrole vozidla“ se prodlužuje ze stávajících 14 dní
na 30 dní, pokud během doby nedošlo ke změnám na vozidle nebo ke snížení
hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači ujeté vzdálenosti silničního vozidla;
 řeší se problematika nedodání dokladů v případě žádosti o zápis zániku silničního
vozidla;
 nový § 8a řeší změnu vlastníka v případech, kdy dosavadní vlastník neposkytl
potřebnou součinnost o zápis změny vlastníka v registru vozidel a řeší se postup
obecního úřadu obce s rozšířenou působností v takovém případu;
 upravuje se ustanovení o zániku silničního vozidla;
 upravují se povinnosti pro výrobce a akreditovaného zástupce v povinnosti umístit na
víčko palivové nádrže nebo v jeho těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách včetně
alternativního paliva a tyto údaje uvádět v návodu k obsluze;
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 podmínky pro manipulační provoz se rozšiřují i na dopravce pro jím přepravovaná
silniční vozidla;
 nově se v § 38d upravuje přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností
pro vývoz vozidla do jiného státu včetně osvědčení a stanovuje se seznam dokladů
potřebných pro vývoz vozidla;
 upravuje se systém informační kontroly stanic technické kontroly a podmínek pro
udělení oprávnění k provozování stanic technické kontroly, rovněž totéž u stanic
měření emisí a povinnosti jejich mechaniků;
 upravuje se registr historických a sportovních vozidel, testování historických vozidel
se mění na platnost 24 měsíců ode dne posledního testování (dříve do 31. května
každého kalendářního roku);
 upravují se přestupky fyzických osob, správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob v oblasti měření emisí, stanic technické kontroly, výrobců, dovozců
nebo distributorů vozidel a výše jejich pokut.

OPIS:
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/548
ze dne 23.března 2017,
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kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo
porušení plomby tachografu
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (1)
a zejména čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví administrativní a technické požadavky na konstrukci,
montáž, používání, zkoušení a kontrolu tachografů používaných v silniční dopravě.
(2) Podle ustanovení čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 v případech, kdy je plomba
odstraněna či porušena pro účely opravy vozidla či změny, musí být ve vozidle uloženo
písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů
pro odstranění plomby.
(3) Nařízení (EU) č. 165/2014 vyžaduje, aby Komise vypracovala pro toto písemné prohlášení
jednotný formulář.
(4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro silniční
dopravu.
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Pracovník dílny, který odstranil nebo porušil plombu tachografu z důvodu opravy vozidla či
změny, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014, vyplní, podepíše a opatří
razítkem písemné prohlášení obsahující informace stanovené v příloze tohoto nařízení.
Originál písemného prohlášení musí být ve vozidla a orazítkovaná kopie musí zůstat v dílně,
ve které byla plomba odstraněna či porušena.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. března 2017.

Za Komisi – předseda Jean-Claude JUNKER
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PŘÍLOHA
Písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu.
1. Registrační značka vozidla
2. Identifikační číslo vozidla
3. Jméno řidiče
4. Licence Společenství podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo dopravce (1)
5. Název dílny
6. Adresa dílny
7. Identifikační číslo dílny
8. Jméno pracovníka odpovědného za odstranění plomby
9. Číslo odstraněné plomby
10. Den a čas odstranění plomby
11. Důvod(y) pro odstranění
12. Poznámky
Místo a datum
Podpis pracovníka
Podpis řidiče
-----------------------------(1) V příslušných případech v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze den 21.
října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L300, 14.11.2009.
s.72) nebo článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze den 21. října 2009 o společných
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst.
L300, 14.11.2009, s.88)
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PÍSEMNÉ POKYNY podle A D R

Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace.
V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během
přepravy, musí členové osádky vozidla učinit následující opatření, kde je to bezpečné a
proveditelné:
 Použít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor použitím
odpojovače akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno;
 Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit, nepoužívat elektronické cigarety nebo
podobné prostředky a nezapínat žádné elektrické zařízení;
 Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim co možno nejvíce informací
o události nebo nehodě a o dotčených látkách;
 Obléci si fluoreskující výstražnou vestu a umístit stojací výstražné prostředky, jak je to
vhodné;
 Uchovávat průvodní doklady snadno přístupné pro zásahové jednotky při jejich
příjezdu;
 Nevstupovat do vyteklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout se
vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně;
 Kde je to vhodné a bezpečné, použít hasicí přístroje k uhašení malých/začínajících
požárů pneumatik, brzd a motorových prostorů;
 Požáry v ložných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit;
 Kde je to vhodné a bezpečné, použít výbavu vozidla k zamezení úniků do vodního
prostředí nebo do kanalizačního systému a k sebrání vyteklých nebo vysypaných látek;
 Vzdálit se z blízkosti místa nehody nebo nouzové situace, upozornit jiné osoby, aby se
vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek;
 Odložit všechno kontaminované oblečení a použitou kontaminovanou ochrannou
výbavu a bezpečně je zlikvidovat.
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Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifických
nouzových činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě v dopravní
jednotce podle oddílu 8.1.5. ADR.
Následující výbava musí být při přepravě v dopravní jednotce:
 pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti
vozidla a průměru kola;
 dva stojací výstražné prostředky;
 kapalina pro výplach očí a), a
pro každého člena osádky vozidla





fluoreskující výstražná vesta;
přenosná svítilna;
pár ochranných rukavic, a
ochrana očí.

Dodatečná výbava vyžadovaná pro určité třídy:
 nouzová úniková maska pro každého člena osádky vozidla musí být při přepravě
v dopravní jednotce pro čísla bezpečnostních značek 2.3 nebo 6.1;
 lopata b) ;
 ucpávka kanalizační vpusti b) ;
 sběrná nádoba b) ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------a) Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3.
b) Vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny s čísly bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9.

Pro Českou republiku podle Sbírky mezinárodních smluv č. 21/2017 vstupují tyto „Pokyny“
v platnost dnem 1. července 2017.
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