Metodický zpravodaj autoškol č. 76/2011 – zákony, vyhlášky

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů
vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU
a v ostatních rezortních předpisech
v období červen až listopad 2011
souvisejících s činností učitele autoškoly a lektora školicího střediska,
včetně podnikání v této činnosti.

Sbírka zákonů ČR: (www.mvcr.cz)
ČÁSTKA 60
Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách
(Vyhláška upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které
zohledňují energetické a ekologické dopady v případě veřejných zakázek na
dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3/pro vozidla N1 a M1 minimálně EURO 5, pro vozidla N2, N3, M2 a M3
minimálně EURO 4, pro vozidla N1 a M1 se podle výkonu motoru stanovuje
maximální spotřeba pohonných hmot/). Účinnost patnáctý den po jejím vyhlášení –
rozeslána 21.června 2011.
ČÁSTKA 62
Vyhláška č. 171/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Řeší způsob provádění osobní prohlídky, podmínky řízení prováděné mimo celní
prostor a výši nákladů za provedení tohoto řízení, doplňující náležitosti celního
prohlášení pro celní a daňové účely, vzory celního prohlášení pro osoby požívající
výsad a imunit, vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu). Účinnost
1.července 2011.
ČÁSTKA 64
Vyhláška č. 179/2011 Sb.,o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy
České republiky, vzorech sluţebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení
a označení sluţebních vozidel Celní správy České republiky
(viz výpis § 9 – zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní
správy). Účinnost 1. července 2011.
ČÁSTKA 67
Vyhláška č. 182/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(viz opis) – Účinnost patnáctý den po jejím vyhlášení – rozeslána 4.července 2011.
ČÁSTKA 68
Zákon č. 185/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů

(Doplňuje ZP o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a
skupinách podniků působících na úrovní Společenství). Účinnost dnem vyhlášení –
rozeslána 8.července 2011.
ČÁSTKA 76
Zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost 1. ledna 2012.
ČÁSTKA 80
Zákon č. 224/2011 Sb., - úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších
změn.
ČÁSTKA 88
Nařízení vlády č. 243/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o
výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání určených pozemních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(viz opis). Účinnost dnem 1.září 2011.
ČÁSTKA 89
Zákon č. 252/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Zákon se rozšiřuje o celní informační systém Evropské unie). Účinnost dnem
vyhlášení – rozeslána 30. srpna 2011.
ČÁSTKA 90
Zákon č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Doplňuje se o zařazení Směrnic Evropského parlamentu a Rady k zadávání
veřejných zakázek a nově se rozšiřuje o veřejné zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti). Účinnost třináctý den po jeho vyhlášení – rozeslána 30.srpna 2011.
ČÁSTKA 92
Zákon č. 264/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí lze použít na podporu
investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících
s ochranou a zlepšováním životního prostředí na podporu sběru, zpracování,
využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí).Účinnost dnem vyhlášení
– rozeslána 31.srpna 2011.
ČÁSTKA 95
Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách poţární ochrany staveb
(Rozšiřuje se m.j. o garáže sloužící pro parkování vozidel s pohonem na plynná
paliva). Účinnost patnáctý den po jejím vyhlášení – rozeslána 12.září 2011.

ČÁSTKA 97
Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu
bankovek a mincí
(viz výpis § 6 a 7 – popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a
mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání České národní bance).
Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 23.září 2011.
ČÁSTKA 99
Vyhláška č. 278/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o
poţadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování sloţení a
jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci
pohonných hmot)
(Upravuje m.j.
používání bioethanolu v motorovém benzinu). Účinnost
strukturovaně 1. října a 1. listopadu 2011.
ČÁSTKA 102
Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
(viz opis) Účinnost patnáctý den po jejím vyhlášení - rozeslána 4.října 2011.
Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
(viz opis) Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 4.října 2011.
ČÁSTKA 105
Zákon č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost strukturovaně – 1. ledna 2012 a 19. ledna 2013.
(viz komentované změny)
ČÁSTKA 111
Vyhláška č. 317/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost dnem jejího vyhlášení – rozeslána 27.října 2011.
(viz komentované změny)
ČÁSTKA 115
Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení –
rozeslána 14.listopadu 2011.
ČÁSTKA 120
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů – Účinnost dnem 1.ledna 2012
(V souvislosti s přijetím tohoto zákona se mění celkem 26 zákonů, např. trestní
řád, zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon o požární
ochraně, zákon o pozemních komunikacích, zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, zákon o silničním provozu, zákon o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, zákoník práce, zákon o Policii, atd.).
ČÁSTKA 123
Zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Účinnost 1. ledna 2012.
(Mimo změny obchodního zákoníku se změna týká živnostenského zákona , zákona
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí).
Nařízení vlády č. 354/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o
výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání určených pozemních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost dnem 1.ledna 2012 ( s výjimkou časového poplatku za kalendářní rok1.prosince 2011)-opis.

Sbírka mezinárodních smluv ČR: (www.mvcr.cz)
ČÁSTKA 36
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2011 Sb.m.s., o přístupu České
republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkajícímu se elektronického
nákladního listu.
(Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne
5.června 2011. Pro Českou republiku vstoupil Dodatkový protokol v souladu
s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 13. července 2011).
ČÁSTKA 48
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 92/2011 Sb.m.s., o přijetí změn Celní
úmluvy o mezinárodní přepravě zboţí na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/
(změna čl. 13 odst. 1 a 2 Příloha 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky
8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR)
(Změna se týká zejména činnosti Výkonné rady TIR a sekretariátu TIR a jejich
financování).

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2011 Sb.m.s., o přijetí změn Celní
úmluvy o mezinárodní přepravě zboţí na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/
(doplnění nové vysvětlivky 0,3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR).
(Ustanovení uvedených článků se nevztahuje na osobní automobily, které se
přepravují po vlastní ose, mohou však být přepravovány v režimu TIR jinými
vozidly).
Úřední věstník Evropské unie: (www.eur-lex.europa.eu/cz)
L 167 ze dne 25. června 2011.
Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25.května 2011, kterým se provádí a
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí
z těţkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.
L 185 ze dne 15. července 2011.
Nařízení Komise (EU) č. 678/2011 ze dne 14.července 2011, kterým se nahrazuje
příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel, jakoţ i systémů, konstrukčních součástí a samostatných
technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).

L 288 ze dne 5. listopadu 2011.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/82/EU ze dne 25.října 2011, o
usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti
bezpečnosti silničního provozu.
(Týká se výměny informací o dopravních deliktech, které byly spáchány s vozidlem
registrovaným v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k deliktu došlo, a
tím i vymáhání sankcí. Směrnice se vztahuje na následující delikty podle článku 2
uvedené Směrnice: překročení nejvyšší dovolené rychlosti, nepoužití
bezpečnostních pásů, nezastavení na červený signál světelného signalizačního
zařízení, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, řízení vozidla pod vlivem drog,
nepoužití ochranné přilby, použití zakázaného pruhu a nedovolené použití
mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy).

L 314 ze dne 29.listopadu 2011.
Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28.listopadu 2011, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
(Aktualizace vzoru řidičského průkazu o nové skupiny vozidel (AM, A2) které se
budou používat od 19.ledna 2013).
L 316 ze dne 29.listopadu 2011.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16.listopadu
2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti členskými státy
eurozóny. (Vstupuje v platnost 12 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie).

Na internetových stránkách najdete:
Ministerstvo financi: www.mfcr.cz / média/ legislativa/ finanční zpravodaj
Finanční zpravodaj č. 4/2011
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu.
(Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 byl publikován článek „Jak správně zaplatit
daň finančnímu a celnímu úřadu“ včetně pěti příloh a ve Finančním zpravodaji č.
2/2011 doplnění tohoto článku. Nyní je publikován již kompletní materiál, který
zahrnuje potřebné informace k tuzemským ale i ze zahraničí realizovaným platbám
daní).

AUTOKLUB ČR - www.autoklub.cz / Informace pro motoristy a novináře:
26.5. 2011 – Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, k 1.srpnu 2011.
(v průběhu měsíce prosince 2011 bude úplné znění zákona doplněno ve
smyslu zákona č. 297/2011 Sb., s účinností od 1.ledna 2012).
22.7. 2011 - Povolená hladina alkoholu v krvi řidičů v některých státech světa.
24.10. 2011 – Jízda v mlze, světla do mlhy.
7. 11. 2011 – Aktuální přehled předpisů upravujících silniční provoz k 1.listopadu
2011.

MINISTERSTVO DOPRAVY – www.mdcr.cz / bezpečnost na silnici / rada vlády pro
BESIP/ zasedání
-

15.zasedání Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu ze dne 23.září 2011.
Bod. 4. Příprava řidičů (autoškolství), vyhodnocení současného stavu,
metodické řízení autoškol, systém kontroly práce autoškol a praktické provádění
kontrol, prezentace.

VÝPIS:

VYHLÁŠKA č. 179/2011 Sb.,
o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy
České republiky, vzorech sluţebních stejnokrojů a zvláštním
barevném provedení a označení sluţebních vozidel Celní
správy České republiky
§9
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy
(1) Sluţební vozidla celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy
s vodorovným bělomodrým pruhem na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na
bočních stranách a zadní části vozidla je černobílý nápis „CELNÍ SPRÁVA“. Nápis tvoří
velká černá písmena na podkladě bílé barvy. Na bočních stranách a přední části vozidla je
symbol celní správy.
(2) Sluţební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci
1, a přitom se označuje jako sluţební vozidlo celní správy, je označeno
a) černobílým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bočních stranách a zadní části vozidla a na
přední části vozidla symbolem celní správy,
b) černobílým samolepícím nebo magnetickým nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ na bočních
stranách, přední a zadní části vozidla, nebo
c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou vozidla, která je tvořena symbolem celní
právy, nápisem „SLUŢEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA“ tvořeným z velkých modrých
písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta vozidla má podklad
modré barvy s podtiskem opakujících se slov „CLO – DOUANE“ která jsou tvořena velkými
písmeny a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti
lipových listů. Vyobrazení identifikační karty vozidla je uvedeno v příloze č. 4.
(3) Barevné provedení a označení sluţebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm.
a) je vyobrazeno v příloze č.5

Vyobrazení identifikační karty vozidla celní správy

Vyobrazení barevného provedení a označení vozidla celní správy (neúplné)

OPIS (neúplný)

VYHLÁŠKA č. 182/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 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 zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.
170/2007 Sb. a zákona č. 297/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 aţ 8, § 18
odst. 4, § 19 odst. 8 a § 25 odst. 2 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 216/2010 Sb., se mění
takto:
1. V § 32 odst. 11 se za slova „Motorová vozidla“ vkládá čárka a za ní slova „s výjimkou
motocyklů a mopedů,“.
2. V bodě 1 písm. b) příloha 1 se na konci tabulky doplňují poloţky, které znějí: (zkrácené
znění)
„2010/52 - Směrnice Komise č. 2010/52 ze dne 11.srpna 2010 – sedadla spolujezdců na
kolových zemědělských a lesnických traktorech,
2010/62 - Směrnice Komise č. 2010/62 ze dne 8.září 2010 – schvalování typu zemědělských
a lesnických traktorů,
672/2010 - Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27.července 2010 – odmrazování a
odmlţování čelního skla některých motorových vozidel,
1003/2010 -Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8.listopadu 2010 – umístění a
připevnění zadních registračních tabulek na motorových a přípojných vozidlech,
1005/2010 – Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8.listopadu 2010 – odtahové úchyty
motorových vozidel,
1008/2010 -Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9.listopadu 2010 – stírání a
ostřikování čelního skla,
1009/2010 – Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9.listopadu 2010 - schvalování typu
krytů kol,
1014/2010 – Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10.listopadu 2010 – sledování a
hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů,

19/2011 - Nařízení Komise č. 19/2011 ze dne 11.ledna 2011 – povinné štítky výrobce a
identifikační čísla motorových a přípojných vozidel,
63/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26.ledna 2011 – ţádost o výjimku z cílů
pro specifické emise CO2,
109/2011 – Nařízení Komise č. 109/2011 ze dne 27.ledna 2011 - systém proti rozstřiku
motorových a přípojných vozidel,
183/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22.února 2011 – schvalování
konstrukčních částí a samostatných technických celků motorových a přípojných
vozidel,
228/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 228/2011 ze dne 7.března 2011 – zkušební metoda pro
zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1,
407/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27.dubna 2011 –schvalování
samostatných technických celků a konstrukčních částí pro motorová a přípojná
vozidla,
2011/37 - Směrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30.března 2011 – změna přílohy směrnice
2003/53/ES o vozidlech s ukončenou ţivotností,
458/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12.května 2011 – poţadavky na
montáţ pneumatik motorových a přípojných vozidel z hlediska obecné
bezpečnosti,
459/2011 - Nařízení Komise (EU) č. 459/2011 ze dne 12.května 2011 – schvalování
motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných
účastníků silničního provozu,
510/2011 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11.května
2011 – emisní normy pro lehká uţitková vozidla a přístup ke sniţování emisí
CO2.
3. V názvu přílohy č. 14 se zrušují slova „včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní
nehody“.
4. V bodě 1 přílohy č. 14 se zrušují písmena f) a h).
5. V bodě 2 přílohy č. 14 se zrušují písmena g) a l).
6. V příloze č. 14 se zrušuje bod 3.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr: JUDr. Šmerda, PhD., v.r.

(Rozeslána 4.července 2011)

OPIS:

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 243/2011 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši
časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání určených
pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání
určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2009 Sb., nařízení vlády č.
404/2009 Sb., nařízení vlády č. 26/2010 Sb. a nařízení vlády č. 415/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.
2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a
M3 4).
4) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla
kategorie M2 a M3 4), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomto nařízení vlády“.
4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a
M3 4).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , s výjimkou sazeb mýtného pro
vozidla kategorie M2 a M3 4), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení vlády“.
6. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 4) pro dálnice,
rychlostní silnice a silnice I.třídy

Emisní třída 0 - II
1,38

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída III a IV
1,00

Emisní třída V a vyšší
0,80

Čl. II.
Přechodná ustanovení
U vozidel kategorie M2 a M3 v systému elektronického mýtného, která byla vybavena
zaevidovaným elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sazby
mýtného podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení, pouţijí aţ od okamţiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným elektronickým
zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického mýtného zadal data nezbytná pro
rozlišení kategorie vozidel. Do této doby se u vozidel podle věty první pouţijí sazby mýtného
podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.září 2011.
Předseda vlády: RNDr. Nečas v.r.

Ministr dopravy: Mgr. Dobeš v.r.

VÝPIS:

VYHLÁŠKA č. 274/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o oběhu
bankovek a mincí
ČÁST ČTVRTÁ
§6
Popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek
nevhodných pro další oběh
(1) Za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se při ručním zpracování povaţuje
tuzemská bankovka, která
a) je zašpiněná,
b) je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená
biologickým nebo jiným materiálem,
c) je ohořelá nebo zetlelá,
d) je proděravělá alespoň jedním viditelným otvorem,
e) je poškozená nástraţným zařízením na ochranu proti krádeţi,
f) je sloţená ze 2 nebo více částí,
g) není celá a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce,
h) je natrţená a trhlina je delší neţ 5 mm,
i) pozbyla tuhost typickou pro bankovkový papír, nebo
j) je zmačkaná a i po ručním zpracování není její povrch rovný.
(2) Za tuzemskou bankovkou nevhodnou pro další oběh se při strojovém zpracování povaţuje
tuzemská bankovka, která
a) je zašpiněná tak, ţe zašpinění znemoţňuje identifikaci měny, nominální hodnoty, její
pravosti nebo platnosti,
b) je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená nebo odbarvená, anebo
poškozená biologickým nebo jiným materiálem a skvrna na bankovce pokrývá
alespoň 10 mm x 10 mm nepotištěné plochy nebo alespoň 15 mm x 15 mm její
potištěné plochy,
c) je ohořelá nebo zetlelá,
d) je proděravělá na ploše větší neţ 10 mm2,
e) je poškozená nástraţným zařízením na ochranu proti krádeţi,
f) je sloţená ze 2 nebo více částí,
g) není celá a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce,
h) je natrţená a trhlina je větší neţ 4 mm v šířce a 8 mm v délce ve svislém směru nebo 4
mm v šířce a 15 mm v délce ve vodorovném směru nebo 4 mm v šířce a 18 mm
v délce v úhlopříčném směru, měřeno po úsečce vedoucí od vrcholu trhliny k okraji
tuzemské bankovky, ze kterého trhlina vychází, a svírající s trhlinou pravý úhel,
i) pozbyla tuhost typickou pro bankovkový papír,
j) je zmačkaná nebo přehnutá a následkem přehnutí je bankovka zkrácena nejméně o 6
mm na délku nebo nejméně 5 mm na šířku, nebo

k) má ohnutý roh o velikosti větší neţ 130 mm2 a délka kratšího okraje je větší neţ 10
mm.
(3) Za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se při strojovém zpracování povaţuje
také tuzemská bankovka, která vykazuje jiné závaţné odchylky, pro které nemůţe projít
zařízením nebo být detektorovýma na pravost, platnost nebo vhodnost pro další oběh.
§7
Popis míry opotřebení a poškození tuzemských mincí nevhodných pro další oběh
(1) Za tuzemskou minci nevhodnou pro další oběh se při ručním zpracování povaţuje mince,
která
a) je zašpiněná tak, ţe zašpinění znemoţňuje identifikaci měny, nominální hodnoty,
pravosti nebo platnosti,
b) není celá,
c) má nečitelný obrazec nebo reliéf, má deformovaný tvar, je nastřiţená nebo
proděravělá, je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou
nebo jejíţ jednotlivé části jsou odděleny, jedná-li se o tuzemskou minci vyrobenou
z více částí,
d) je poškozená nástraţným zařízením na ochranu proti krádeţi, nebo
e) je odřená, zkorodovaná, zašpiněná nebo jinak opotřebovaná nebo poškozená
způsobem znemoţňujícím její bezproblémové pouţívání v peněţním oběhu, zejména
stanovení pravosti a platnosti.
(2) Za tuzemskou minci nevhodnou pro další oběh se při strojovém zpracování povaţuje také
tuzemská mince, která kromě charakteristik uvedených v odstavci 1 vykazuje jiné závaţné
odchylky, pro které nemůţe projít zařízením nebo být detektována na pravost, platnost nebo
vhodnost pro další oběh.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení –rozeslána 23.září 2011.

VÝPIS:

ZÁKON č. 288/2011 Sb.
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. I
„ 7a
Nízkoemisní zóny
(1) Ve zvláště chráněných územích 9b), lázeňských místech 9c), nebo pokud došlo
k překročení některého z emisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, můţe
obec na svém území, nebo jeho části, stanovit nařízením 9d) zónu s omezením provozu
motorových silničních vozidel (dále jen“nízkoemisní zóna“) postupem podle tohoto zákona a
prováděcích právních předpisů.
(2) Obec v nařízení vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, která mají
povolen vjezd do této zóny. Pro případy vzniku smogové situace podle § 8 odst. 1 můţe obec
stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřísnit emisní kategorie
vozidel, která mohou vjíţdět do nízkoemisní zóny po dobu trvání smogové situace. Na
průjezdním úseku dálnice nebo silnice 9e) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, ţe
na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téţe nebo sousední obce
existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy 9e), po které je moţné zajistit stejné
dopravní spojení.
(3) Obec v nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny stanoví jeho účinnost nejdříve 12 měsíců
od jeho vyhlášení. Obec informuje ministerstvo o přijetí nařízení nejpozději jeden měsíc před
nabytím jeho účinnosti.
(4) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný
úřad postupem podle jiného právního předpisu 9f). Začátek a konec nízkoemisní zóny je
označen svislou dopravní značkou podle jiného právního předpisu 9f), která kromě příslušného
omezení vymezí vozidla s emisními kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny
dovolen. Vjezd do nízkoemisní zóny je povolen pouze pro silniční motorová vozidla označená
emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího právního předpisu a
v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou dopravní značkou. Porušení této povinnosti
je přestupkem podle jiného právního předpisu 9g). Výjimky jsou stanoveny v příloze č. 4
k tomuto zákonu. Výrobu a distribuci emisních plaket zajišťuje ministerstvo, které můţe touto

činností pověřit jinou osobu. Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíţ výši stanoví prováděcí
právní předpis.
(5) Úřad obce, která vyhlásila svým nařízením nízkoemisní zónu, můţe na základě ţádosti
provozovatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku z následujících
důvodů:
a) nemoc, bezmoc či jiné postiţení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání
označení pro osobu těţce zdravotně postiţenou,
b) pracovní doba ţadatele o výjimku neumoţňující přepravovat se hromadnou
dopravou,
c) pro vozidla se speciálním vybavením (nákladní dopravníky, zábavná zařízení,
vozidla uţívaná jako pracoviště, speciální vozidla taxisluţeb a sluţeb v cestovním
ruchu),
d) zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo
výrazně ohrozit či znemoţnit podnikání,
e) pro vozidla určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí
rekreačních, vzdělávacích a výchovných (například dětské tábory),
f) pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu
nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.
(6) Emisní plaketa musí být umístěna a celou svou plochou přímo nalepena na vnitřní straně
čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní
soupravě na pravém dolním okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně
omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.
(7) V případě, ţe motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být emisní plaketa
umístěna a celou svou plochou přímo nalepena v pravé přední části vozidla, pevně spojené
s jeho nosnými částmi. Plaketa musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla
chráněná před přímým znečištěním způsobeným koly vozidla.
(8) Pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen
předloţit technický průkaz silničního motorového vozidla. U vozidel registrovaných
v zahraničí se emisní plaketa přiděluje podle data první registrace motorového vozidla, pokud
nelze prokázat jeho emisní třídu.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do
emisních kategorií, vzory emisních plaket, bliţší podmínky jejich distribuce a jejich cenu a
pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou.
9b) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
9c) § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
9d) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
9e) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9f) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
9g) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

„Příloha č. 4 k zákonu č. 86/2002 Sb.

Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na
a) zvláštní vozidla 27),
b) vozidla integrovaného záchranného systému,
c) vozidla k řešení mimořádné události 28) nebo v souvislosti s řešením krizové situace 29),
včetně zásobování postiţených míst, svozu dřeva po ţivelní pohromě, jízd speciálních
vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební stroje),
d) vozidel přepravující osoby zdravotně postiţené, označené podle příslušných předpisů,
e) vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,
f) historická vozidla,
g) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údrţbou, opravami a
výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických
zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských
zařízení,
h) vozidla k přepravě poštovních zásilek,
i) vozidla k přepravě komunálního odpadu,
j) vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí,
rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací a
dalších inţenýrských sítí ve veřejném zájmu,
k) vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu 30),
l) osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.
27) § 3 odst. 3 zákona 56/2001 Sb.
28) Zákon č. 239/2000 Sb.
29) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
30) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
V § 20 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb.,
se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11i zní:
„(3) V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice
PM10 podle zvláštního právního předpisu 11i), je aţ do odvolání příslušného signálu moţné
uţít vybrané úseky pozemních komunikací stanovené zvláštním právním předpisem 11i) bez
zpoplatnění.
11i) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek,
ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících
regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah
zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. (rozeslána 4.10.2011)

OPIS:

VYHLÁŠKA č. 290/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb.,
(dále jen „zákon“) k provedení § 67 odst. 1 a 11 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a
vyhlášky č. 193/2006 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§67 odst. 7“ nahrazují slovy „§67 odst. 1 a 11“.
2. V § 12 odst. 1 písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„m) „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12); údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno,
například název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení nebo prostoru pro
osoby na vozíku 11), a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto
údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například „RESERVÉ“, „TAXI“,
„BUS“; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě
zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno; případný stanovený
způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b aţ č. IP 11g; značka č. IP
12, kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 11), označující
parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu 6a), je vţdy doplněna vodorovnou
dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těţce zdravotně
postiţenou“ (č. V 10f); značka ukončuje platnost značek č. B 28 a B29,
11) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících
bezbariérové uţívání staveb.“.

3. V § 21 odst. 1 písm. f) se slova „osobu těţce postiţenou nebo těţce pohybově postiţenou“
nahrazují slovy“osobu těţce zdravotně postiţenou“.
4. V § 21 odstavec 4 zní:
„(4) Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f smí zastavit a stát pouze
vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těţce
zdravotně postiţenou. Značka „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těţce
zdravotně postiţenou“ (č. V 10f) je vţdy doplněna značkou „Vyhrazené parkoviště“ č. IP
12, kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 11).“.
5. Text nad § 27 zní: [ K § 5 odst. 1 písm. d) a § 67 odst. 1 a 11 zákona ]“.

6. V § 27 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těţce zdravotně postiţenou“
(č.O 7)“.
7. V § 27 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) „Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní sluţbu“ (č. O 5).“.
8. V § 27 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vyobrazení a způsob vyplnění parkovacího
průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těţce zdravotně postiţenou (č. O 7) je
uvedeno v příloze č. 12.“.
9. V příloze č. 7 se vyobrazení speciálního označení vozidla Označení vozidla přepravujícího
osobu těţce zdravotně postiţenou nebo těţce pohybově postiţenou O 1 zrušuje a slova
„Označení vozidla praktického lékaře ve sluţbě“ se nahrazují slovy „Označení vozidla
lékaře konajícího návštěvní sluţbu“.
10. Za příloha č. 11 se doplňuje příloha č. 12, která zní:
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
(č. O 7)
Vyobrazení přední strany

Vyobrazení zadní strany

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těţce zdravotně postiţenou má
rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem se vzorem „lipové lístky“. Údaje o drţiteli
musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při pouţití světlostálé fixy o
síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou
folií.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. (Rozeslána 4.října 2011).
Ministr: Mgr. Dobeš v.r.

ZÁKON č. 297/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Zákon nabývá účinnosti ve dvou termínech a to dnem 1.ledna 2012 a 19.ledna 2013.
V prvním termínu nabývá účinnosti ta část zákona č. 361/2000 Sb., týkající se zejména
problematiky získávání řidičského oprávnění cizími státními příslušníky, kteří nemají trvalý
pobyt na území České republiky a některé další drobné změny, které jsou následně pouze
komentovány.
 Nově se definuje (§2) obvyklé bydliště na území České republiky, pokud fyzická
osoba zde nemá trvalý pobyt, kdy pobývá na našem území nejméně 185 dnů
v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, podnikání nebo pracovní činnosti (v
zákoně dále přesně definovaných).
 Rozšiřuje se povinnost pro řidiče (§6), na které se vztahuje povinné drţení průkazu
profesní způsobilosti řidiče, tento doklad předloţit na výzvu policisty jako další
z dokladů, které musí mít řidič u sebe při řízení vozidla.
 V následujících paragrafech (od § 80) týkajících se řidičských oprávnění a řidičských
průkazů se v podmínkách pro udělení a drţení řidičského oprávnění mimo obvyklého
bydliště rozšiřuje o osoby, které alespoň 6 měsíců na našem území studují (v zákoně
se dále vysvětluje o jaké studium a jeho místa se jedná).
 Důvody, kterým osobám nelze udělit řidičské oprávnění se rozšiřují o osoby, které
mají v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, a osobám, kterým bylo v jiném
členském státě řidičské oprávnění pozastaveno, odejmuto nebo uloţen zákaz činnosti a
dosud neskončila doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
 Zpřesňuje se místo a povinnost pro oznámení lékaře v případě zdravotní
nezpůsobilosti nebo omezené zdravotní způsobilosti ţadatelů o řidičské oprávnění
v souvislosti s obvyklým bydlištěm nebo místem studia.
 Rozšiřuje se okruh řidičů, kteří nemusí absolvovat dopravně psychologické vyšetření o
řidiče vozidel Vězeňské sluţby a zpravodajských sluţeb.
 Pro cizí státní příslušníky při ţádosti o řidičské oprávnění se mimo jiného vyţaduje
uvedení předchozích obvyklých bydlišť od doby věku pro získání řidičského
oprávnění, pokud se nacházela mimo území České republiky a čestné prohlášení, ţe
není drţitelem platného řidičského oprávnění nebo mu nebyl uloţen zákaz činnosti a
doklad o udělení výjimky – vyţaduje-li se souhlas zákonného zástupce. Rodné číslo se
vyţaduje pouze v případech, ţe bylo přiděleno.
 Pro fotografii do řidičského průkazu se stanovuje stejný poţadavek jako na fotografii
do občanského průkazu.

 Stanovuje se nová formulace povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností
k ověření předkládaných údajů a jejich pravdivosti.
 Nově jsou v zákoně formulovány důvody pro odejmutí řidičského oprávnění.
 Mění se některá názvosloví a technické výrazy, např. se vypouští skupiny a
podskupiny řidičského oprávnění a pouţívá se nový výraz „skupiny vozidel“ které je
oprávněn drţitel řídit, místo slova opravňuje se pouţívá „osvědčuje“, vypouští se otisk
razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal, nově se bude do řidičského průkazu mimo
omezení zaznamenávat i drţení průkazu profesní způsobilosti řidiče (kódem).
 Určuje se seznam dokladů, které se přikládají k ţádosti o vydání řidičského průkazu
v případě ukončení jeho platnosti, změny údajů, nebo výměny za řidičský průkaz
vydaný cizím státem.
 Nově jsou formulovány povinnosti poţádat o výměnu řidičského průkazu vydaného
cizím státem v případě trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky
delšího neţ 1 rok (do 3 měsíců od návratu do ČR nebo povolení trvalého nebo
přechodného pobytu).

ČÁST PRVNÍ – změna zákona o silničním provozu obsahuje celkem 93 poloţek a přechodná
ustanovení, z toho 38 poloţek jich nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2012, zbývajících 55
poloţek pak aţ 19.ledna 2013.
ČÁST DRUHÁ – změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel obsahuje 69 poloţek včetně přílohy č. 2 – „Druhy výcvikových vozidel
pro výuku, výcvik a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a technické
poţadavky na výcviková vozidla“, přílohy č. 5 – „Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro
jednotlivé skupiny vozidel a způsob jejich provádění“ a přechodná ustanovení. Účinnost této
části zákona je aţ dnem 19.ledna 2013.

VYHLÁŠKA č. 317/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů

Komentované znění nejpodstatnějších změn:
- K § 6 – Prohlídky komunikací – rozdělení na běţné, hlavní, mimořádné a bezpečnostní
inspekce komunikací zařazených do transevropské silniční sítě podle Rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/ES.
- nový § 7a – Bezpečnostní inspekce – podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury se definuje její činnost a
její minimální rozsah je uveden v příloze č. 11, která je přílohou této vyhlášky.
Stanovuje celkem třináct bodů pro prověření a posouzení pozemní komunikace
z hlediska bezpečnosti silničního provozu včetně závěru a doporučení pro moţné
úpravy.
- nový § 37 – Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací – tento rozsah
auditu je uveden v příloze č. 12 této vyhlášky a vychází z uvedené Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES. Rozsah auditu se týká zejména
posouzení návrhu dokumentace záměru, návrhu projektové dokumentace,
posouzení zkušebního provozu provedené stavby a posouzení stavby pro
kolaudační souhlas.
- nový § 38 – Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací – jsou
dopravní stavitelství a dopravní inţenýrství.
- nový § 38a – Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací –
základní školení auditorů je v rozsahu 40 hodin (24 hodin teorie a 16 hodin
praktické výuky včetně zpracování případové studie). Pravidelné školení pak
v rozsahu 16 hodin v teoretické výuce. Základním obsahem školení je zaměření na
nehodovost, na utváření bezpečných komunikací a na právní a technické normy
upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu.
- nový § 38b – Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů bezpečnosti pozemních
komunikací – skládá se před zkušební komisí a obsahuje písemný test (45 otázek)
a ústní pohovor. Obsahem tohoto paragrafu je poţadavek na hodnocení „prospěl“
včetně obsahu protokolu a výsledku zkoušky.
- nový § 40a – opis: „Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu
(1) Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu se stanoví jako součet
částky 600 Kč za každý kalendářní den, na který byl policejní doprovod
poskytnut, a celkové výše dalších nákladů spojených s poskytnutím policejního
doprovodu.

(2) Další náklady spojené s poskytnutím policejního doprovodu jsou
a) 400 Kč za 1 hodinu sluţby policisty, který se účastnil policejního
doprovodu,
b) 15 Kč za 1 km ujetý sluţebním vozidlem Policie České republiky, které bylo
pouţito při policejním doprovodu, a
c) pořizovací cena materiálu spotřebovaného Policií České republiky při
policejním doprovodu, s výjimkou pohonných hmot.“.
- § 47a se včetně nadpisu zrušuje. (název § 47a podle vyhlášky č. 355/2000 Sb., „Vymezení
souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného
pásma“.
- Účinnost – tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení –rozeslána 27.října 2011.
Ministr: Mgr. Dobeš v.r.

VÝPIS:

ZÁKON č. 341/2011 Sb.,
o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 80
V § 22b odst. 3 větě druhé zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
zákona č. 80/2006 Sb., a zákona č. 347//2009 Sb., se za slova „Bezpečnostní informační
sluţbě“ vkládají slova „, Generální inspekci bezpečnostních sborů“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 82
V § 5 odst. 1 písm. c) 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., zákona č. 47/2004 Sb. a
zákona č. 274/2008 Sb., se za slova „provozovaná vozidla“ vkládají slova „Generální
inspekce bezpečnostních sborů pro jí provozovaná vozidla“.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel
§ 85
V § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.
374/2007 Sb., se za slova „Celní správou České republiky“ vkládají slova „,Generální
inspekcí bezpečnostních sborů“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o silničním provozu
§ 86
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 9 větě první se za slova „zpravodajských
„Generální inspekce bezpečnostních sborů45)“.
Poznámka pod čarou č. 45 zní:

sluţeb15)“ vkládají slova

„45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.“.

2. V § 41 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu
45
).“.
3. V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle
zvláštního právního předpisu 45).“.
4. V § 122 odst. 5 se za slova „Ministerstvo vnitra“ vkládají slova „Generální inspekce
bezpečnostních sborů,“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 87
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 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. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č.
383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 se za slova „Ministerstvo obrany“ vkládají slova „, Generální inspekce
bezpečnostních sborů“.
2. V § 5 odst. 3 se za slova „Policii České republiky“ vkládají slova „a Generální inspekci
bezpečnostních sborů“.

OPIS:

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 354/2011 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši
časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání
určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších
předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání
určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb., nařízení vlády č.
404/2009 Sb., nařízení vlády č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb. a nařízení vlády
č. 243/2011 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní
„§ 2
Výše časového poplatku
Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí
a) na kalendářní rok
1 500 Kč,
b) na 1 měsíc
440 Kč,
c) na 10 dnů
310 Kč,“.
2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice
a) pro časové období v pátek od 15,00 hod. do 21,00 hod. včetně
Emisní třída 0 - II

2
4,24

3
8,10

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída III a IV
Počet náprav

4<
11,76

2
3,31

3
6,35

4<
9,19

Emisní třída V a vyšší

2
2,12

3
4,06

4<
5,88

b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída III a IV
Počet náprav

Emisní třída 0 - II

2
3,34

3
5,67

4<
8,24

2
2,61

3
4,45

4<
6,44

Emisní třída V a vyšší

2
1,67

3
2,85

4<
4,12

3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro silnice I. třídy
a) pro časové období v pátek od 15,00 hod. do 21,00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída III a IV
Počet náprav

Emisní třída 0 - II

2
2,00

3
3,92

4<
5,60

2
1,56

3
3,06

4<
4,38

Emisní třída V a vyšší

2
1,00

3
1,96

4<
2,80

b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída III a IV
Počet náprav

Emisní třída 0 - II

2
1,58

3
2,74

4<
3,92

2
1,23

3
2,14

4<
3,06

Emisní třída V a vyšší

2
0,79

3
1,37

4<
1,96

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1,
pokud jde o § 2 písm. a), které nabývá účinnosti dnem 1.prosince 2011.
Předseda vlády: RNDr. Nečas v.r.

Ministr dopravy: Mgr. Dobeš v.r.

