
 
                                                                   

                                                                         MZA 72/2010 – zákony, vyhlášky, ostatní předpisy 

 

 

 

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

              a v ostatních rezortních předpisech 

                 v období březen až červen 2010  
     související s činností učitele autoškoly a lektora školicího 

               střediska, včetně podnikání v této činnosti 

 

 

Sbírka zákonů: 

 

ČÁSTKA 34 

              Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

                  (účinnost 1.1.2011) 

 

ČÁSTKA 36 

                 Sdělení č. 99/2010 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce 

pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci 

podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

                  (rozhodná částka pro období od 1.5.2010 do 30.4.2011 činí 23.589 Kč) 

 

ČÁSTKA 42 

                        Vyhláška č. 115/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 

197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech 

služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních 

vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů 

                       ( příloha č. 6 – náležitosti a vzor služebního průkazu (stávající průkazy platí do 

30.6.2010) – účinnost 1.6.2010.). 

 

ČÁSTKA 48 

                  Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu 

sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci 

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 

                  (účinnost dnem 1.6.2010) 

 

ČÁSTKA 52 

                  Zákon č. 149/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

                  (účinnost první den kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení 

– rozeslána 20.5.2010) 

 

ČÁSTKA 54 

                  Zákon č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



                  (změna upravuje „nekalou soutěž“ a inzerci v rámci podnikatelské činnosti – 

účinnost dnem 1.7.2010) 

 

                  Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

                  (obsahuje m.j. povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití 

odpadu z vybraných autovraků – účinnost první den druhého kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení – rozeslána 21.5.2010) 

 

ČÁSTKA 55 

                  Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich 

aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 

(změna zákona o ochraně spotřebitele, změna občanského zákoníku, zákona o 

České obchodní inspekci, zákona o technických požadavcích na výrobky, 

zákona o metrologii, změna živnostenského zákona, zákona o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské správě, zákona o ověřování střelných 

zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, změna energetického zákona – 

účinnost první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení – rozeslána 21.5.2010). 

 

ČÁSTKA 58 

                  Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

                  (vyhláška obsahuje m.j. podrobnosti označování baterií a akumulátorů, 

technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových 

baterií nebo akumulátorů – účinnost patnáctý den ode dne jejího vyhlášení – 

rozeslána 31.5.2010) 

 

ČÁSTKA 60 

                  Zákon č. 172/2010 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 

                  (zvýšení obsahu biopaliva do motorových benzínů a motorové nafty s účinností 

od 1.června 2010). 

 

ČÁSTKA 62 

                  Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

                  (nově  např. u veřejné zakázky na osobní automobily, nákladní a autobusy 

musí být zadány technické požadavky na  energetické a ekologické provozní 

dopady (spotřeba energie, emise CO2, emise NOx, NMHC a částic) – účinnost 

15.září 2010.). 

 

ČÁSTKA 65 

                  Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů 

                  (sjednocuje právní úpravu veřejných služeb v silniční a drážní dopravě 

v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o 

veřejných službách v přepravě cestujících. Mění zákon o silniční dopravě č. 



111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách č. 266/1994 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a zákon o akciové společnosti české dráhy – 

účinnost 1.července 2010.). 

 

 

 

Úřední věstník Evropské unie: 

 

 L 110  ze dne 1.5.2010 

             Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16.dubna 2010, kterým se nahrazují 

přílohy V,X.XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, 

kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 

určených pro tato vozidla (rámcová směrnice). 

 

  L 119  ze dne 13.5.2010 

             Nařízení Komise (EU) č. 413/2010 ze dne 12.května 2010, kterým se mění přílohy 

III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě 

odpadů, aby se zohlednily změny přijaté rozhodnutím Rady OECD C(2008) 156. 

 

  L 120  ze dne 13.5.2010 

              Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 11 -Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a 

součástí upevnění dveří 

              Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 18 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich 

ochrany proti neoprávněnému použití. 

              Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 39  - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné 

zařízení včetně jeho montáže. 

              Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování nákladních automobilů, přívěsů a 

návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu. 

 

  L 122  ze dne 18.5.2010 

              Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26.dubna 2010, kterým se provádí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.79/2009 o schvalování typu 

vozidel na vodíkový pohon. 

 

  L 130  ze dne 28.května 2010 

              Předpis č. 77 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen 

motorových vozidel 

              Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí 

s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová 

vozidla a jejich přípojná vozidla 

               Předpis č. 94  Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel  z hlediska ochrany 

cestujících při čelním nárazu. 



 

 

  L 138  ze dne  4.6.2010 

              Rozhodnutí Rady ze dne 11.března 2010 o postoji Evropské unie k návrhu 

rozhodnutí 1/2003 a k návrhu doporučení 1/2003 smíšeného výboru zřízeného 

dohodou Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a 

autobusy. 

             Návrh o přijetí jednacího řádu a přizpůsobení přílohy I dohody o podmínkách pro 

provozovatele silniční přepravy cestujících a přílohy II dohody o technických 

normách vztahujících se na autobusy a autokary a o změně požadavků týkajících 

se sociálních opatření podle článku 8 dohody. 

 

  L 148  ze dne 12.června 2010 

              Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních 

obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen 

motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel. 

               Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných 

světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla. 

               Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

(EHK/OSN) č. 38 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových 

svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla. 

 

 

 

Ministerstvo financí – Finanční zpravodaj 5/2010 

 

Pokyn č. D-342 – Rozhodnutí o prominutí daně silniční (pro vozidla požární ochrany 

používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků). 

 

 

 

 

AUTOKLUB ČR – Tiskový servis – Informace pro motoristy a novináře: 

 

    6.5.2010 – Aktuální přehled předpisů upravujících silniční provoz; přehled je 

zpracován ke dni 1.května 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝPIS: 

 

 

                      ZÁKON č. 194/2010 Sb., 

     o veřejných službách v přepravě cestujících 

                   a o změně dalších zákonů 

 

 

                                          ČÁST  DRUHÁ 

 

                           Změna zákona o silniční dopravě 

                                      

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 

304/1997 Sb., zákona č.132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., 

zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 

103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.229/2005 Sb., 

zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 

374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., 

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 

 

1.   V § 2 se odstavce 19 a 20 zrušují 
      Dosavadní odstavce 21 a 22 se označují jako odstavce 19 a 20. 

2.  V § 4a odst. 1 větě druhé se slova „základní dopravní obslužnost“ nahrazují slovy 

„dopravní obslužnost kraje“. 

3.   V § 12 se odstavec 2 zrušuje. 
       Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

4.    V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „finančně podporována krajem nebo v případě 

městské autobusové dopravy obcemi“ nahrazují slovy „provozována na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 
6e

)“. 

Poznámka pod čarou č. 6e zní: 
       „6e) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.“. 

 

5.   V § 12 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 
       Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 

6.  V § 17 odst. 5 se slova „Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují“ nahrazují slovy 

„Odstavec 3 se nevztahuje“. 

7.  V § 18 písm. e) se slova „názvem výchozí a cílové zastávky spoje, u městské 

autobusové dopravy pouze“  zrušují. 

8.   § 19 až 19c  se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují. 

9.   V § 34 odst. 1 větě třetí se slova „a nad financováním dopravní obslužnosti“ zrušují 

10. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní: 

            „§ 40c 

  Působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, 

magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je 

výkonem přenesené působnosti.“. 

 

11.  V § 41 odst. 2 se slova „§19a odst. 3, § 19a odst. 3, § 19b odst. 6,“  zrušují. 

 
Účinnost 1.července 2010. 

 


