Metodický zpravodaj autoškol č. 74/2011 – zákony, vyhlášky…

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů
vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku
EU a v ostatních rezortních předpisech
v období září až prosinec 2010
souvisejících s činností učitele autoškoly a lektora školicího
střediska, včetně podnikání v této činnosti

Sbírka zákonů:
ČÁSTKA 101
Zákon č. 273/2010 Sb., - úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Výpis: § 39 Závadné látky
odst. 9 – Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích
nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod, je zakázáno.
§ 125a – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
odst. 1 písm. m) – poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního
mechanismu podle § 39 odst. 9.
odst. 2 – za správní delikt podle odstavce 1 se ukládá pokuta:
písm. b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene m).
ČÁSTKA 122
Vyhláška č. 333/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání
zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1: Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku (na jeden
rok, na jeden měsíc, na deset dnů),
Příloha č. 2: Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému
poplatku,
Příloha č. 3: Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému,
Příloha č. 4: Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2011, s výjimkou Čl.I bod
11 (vzory kupónů časového poplatku) který nabývá účinnosti dnem 1.prosince
2010.
ČÁSTKA 127
Zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Část první- změna zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),

Část druhá- změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č.
593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Část třetí – změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu (zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,)
Část čtvrtá – změna zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část pátá – účinnost 1.ledna 2011 ( 1.5.2011 a 1.1.2012)
Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými
opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Část první – změna zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část druhá – změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Část třetí – změna zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů),
Část čtvrtá – změna zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část pátá – změna zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),
Část šestá – změna zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),
Část sedmá – změna občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),
Část osmá – změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon
č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Část devátá – změna zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část desátá – změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu (zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Část jedenáctá – změna zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů),
Část dvanáctá – změna zákona o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů),
Část třináctá – změna zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),
Část čtrnáctá – změna služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů),
Část patnáctá - změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část šestnáctá - změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (zákon č. 206/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů),
Část sedmnáctá – změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2010( zákon č. 362/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů),
Část osmnáctá – účinnost dnem 1.ledna 2011.

ČÁSTKA 128
Zákon č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.
Část první – změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního
spoření (zákon č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Část druhá – změna zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),
Část třetí – účinnost dnem 1.ledna 2011.
ČÁSTKA 129
Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2011. Účinnost dnem 1.ledna 2011.
Příloha: základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011.
ČÁSTKA 133
Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů
ČÁSTKA 136
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad
mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné
a stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Mění se základní sazba za 1 km používání silničního motorového vozidla, mění se
výše stravného a průměrných cen pohonných hmot).Účinnost dnem 1.ledna 2011.
ČÁSTKA 138
Vyhláška č. 384/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění
pozdější vyhlášky
(Rozšiřuje se seznam obcí pověřených k ověřování)
ČÁSTKA 145
Zákon č. 406/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a 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.
(Účinnost dnem 1.ledna 2011).

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
(Účinnost dnem 1.ledna 2011.).
Zákon č. 409/2010 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o
finančním zajištění.
(Změna zákonů- o mezinárodním právu soukromém a procesním, občanského
soudního řádu, obchodního zákoníku, zákona o bankách, zákona o cenných
papírech, zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákona o
spořitelnách a úvěrových družstvech, exekučního zákona, zákona o kolektivním
investování, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, insolventního zákona,
zákona o pojišťovnictví – účinnost dnem 1.ledna 2011).
Zákon č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
(Účinnost dnem 1.ledna 2011).
ČÁSTKA 146
Nařízení vlády č. 415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o
výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
(Účinnost dnem 1.ledna 2011.).
Nařízení vlády č. 417/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady).
(Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 29. prosince 2010).
Vyhláška č. 419/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(Účinnost dnem 1.ledna 2011).
ČÁSTKA 147
Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 30.prosince 2010).
Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
(Mění se např.:živnostenský zákon, zákon o občanských průkazech, o cestovních
dokladech, autorský zákon, zákon o obcích a hlavním městě Praze, zákon a
evidenci obyvatel a zákon o silničním provozu).
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. XVII

V § 122a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.
227/2009 Sb., se slova „z informačního systému evidence obyvatel“ nahrazují
slovy „podle odstavce 1“.
Úřední věstník Evropské unie:
L 291 ze dne 9.listopadu 2010.
Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8.listopadu 2010, které se týká
požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních
registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým
se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích
pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů,
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
z hlediska obecné bezpečnosti.
Příloha č. 2 – technické podmínky pro umístění registrační značky.
Nařízení Komise (EU) č.. 1005/2010 ze dne 8.listopadu 2010, které se týká
požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se
provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro
schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů,
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
z hlediska obecné bezpečnosti.
Příloha č. 2 – požadavky na odtahové úchyty.
L 292 ze dne 10.listopadu 2010.
Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9.listopadu 2010, které se týká
požadavků pro schválení typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých
motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich
přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků
určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
Příloha III – požadavky na systémy stírání a ostřikování.
Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9.listopadu 2010 o požadavcích pro
schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu
motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a
samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné
bezpečnosti.
Příloha II – požadavky pro kryty kol (obecné požadavky, zvláštní požadavky,použití
zařízení pro trakci ve sněhu).
L 293 ze dne 11.listopadu 2010.
Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10.listopadu 2010 o sledování a
hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.
L 335 ze dne 18.12.2010

Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 6.prosince 2010 o zavedení
společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků
silniční dopravy.
AUTOKLUB ČR – (www.autoklub.cz) Tiskový servis – Informace pro motoristy a
novináře:
15.10.2010 – Přehled o používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů
v různých zemích světa
27.10.2010 – Informace o zimní výbavě osobních automobilů v jiných státech Evropy.
4. 1.2011 - Úplné znění zákona o silničním provozu (zákona č. 361/2000 Sb.) k 1.1.2011
7. 1.2011 - Aktuální přehled předpisů upravujících silniční provoz ke dni 1.ledna 2011.

Finanční zpravodaj č. 6 Ministerstva financí (www.mfcr.cz)

- 26. Pokyn č. D-345 ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o
správě daní a poplatků Č.j. 43/123 039/2010-431
Dnem 1.ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým je
nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.Z tohoto důvodu není možné od 1.1.2011 aplikovat některé pokyny řady D,
které se na zákon o správě daní a poplatků odvolávají. Následuje seznam pokynů řady
D, které se ruší.
– 28. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu . Č.j. 47/117 849/2010-473
Částečný výpis:
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní
poukázky typu A nebo bezhotovostní prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního
účtu případně formou internetového bankovnictví.
Od 1.1.2010 nelze zaplatit daň pomocí daňové složenky, tzn. že na všech pobočkách
České pošty, s.p., již nebudou přijímány daňové složenky k úhradě daně.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného
správce daně, tzn. finančního nebo celního úřadu (§ 166 zákona č. 280/20069 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
Dále je popisován způsob platby prostřednictvím poštovní poukázky typu A a způsob jejího
vyplnění, popisován způsob úhrady formou bankovního příkazu a formou internetového
bankovnictví včetně předepsaných údajů.

VÝPIS:
ZÁKON č. 347/2010 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce.
Čl.V
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1.ledna 2011
do 31.prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.
2. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavec 4 a 5.
3. V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen
uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá
zaměstnanci.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavec 2 a 3.
4. V § 123 odstavec 5 zní:
„(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových
stupních.“.
5. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:
„f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí
platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.
6. V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1.ledna 2011 do 31.prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

7. V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“ vkládají slova „nebo mzda“.
8. V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1.ledna 2011 do 31.prosince 2013 období 21 kalendářních dnů“.
9. V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“
vkládají slova „a v období od 1.ledna 2011 do 31.prosince 2013 v období prvních 21
kalendářních dnů“.
10. V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1.ledna 2011 do 31.prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1.lednem
2011 a trvá ještě v roce 2011,
a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle
§ 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a
b) délka doby nebo období 14 kalendářních dnů uvedená v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192
odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachována.
2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1 lednem
2014 a trvá ještě v roce 2014,
a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle
§ 192 nebo § 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31.prosince 2013, a
b) délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v § 66 odst. 1 větě druhé a v § 192
odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst.5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ke dni 31.prosince 2013, zůstává zachována.

ZÁKON č. 297/2009 Sb. – INFORMACE (částečný výpis)
V návaznosti na pořad České televize – Černé ovce vysílaný ve 42.týdnu loňského roku,
(2010) týkající se první registrace nebo první přeregistrace historických vozidel a výše
poplatku uvádíme dále výpis ze zákona č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak zákon č. 383/2008 Sb., kterým
byly zavedeny „poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných
autovraků (§ 37e).
Zákonem č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ….. § 37e nově zní: (OPIS)
„§ 37e
Poplatky na podporu sběru, zpravování, využití a odstranění vybraných autovraků
(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel
podle jiného právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování,
využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého
vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice
registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu
ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku
nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.
(3)Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve
výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále
v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu 31h) a vozidel zapsaných
v registru silničních vozidel, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního
vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu 31i).
(4) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3
prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci
vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).
(5) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a
N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po
zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno
identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karoserie, případně podvozku.
(6) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí
příslušný úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího

kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České
republiky.
31f) § 4 odst. 2 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 pozdějších
předpisů.
31g) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23.března 1994 o opatřeních proti
znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13.října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší
emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 715/2007 ze dne 20.června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých
osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a
údržbě vozidla.
31h) § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.
31i) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona č. 297/2009 Sb.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
„ § 79c
(1) Provozovatel silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel a
které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních
komunikacích, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.
(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v
§ 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba
vydá provozovateli silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do 31.května
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického
vozidla provedlo.
(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o
platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického
vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla. Místně
příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá provozovateli silničního vozidla
doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Doklad o uznání
testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti
protokolu o platném testování, který je jím uznán, nejdéle však do 31.května kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla
podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání
testování silničního vozidla na historickou původnost.“.

OPIS:
V Y H L Á Š K A č. 377/2010 Sb.,
kterou se pro účely poskytování cestovních
náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravné
a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce:
§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč až 178 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) 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
d) 30,80 Kč u motorové nafty.
§5

Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná
cena pohonných hmot, se zrušuje.
§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2011.
Ministr: Dr. Ing. Drábek v.r.

OPIS:
ZÁKON č. 406/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 347/2009 Sb.
Čl. I
V čl. V zákona č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a 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, se slova „ , čl.II bodu 1 poslední věty,
čl.II bodu 2“ zrušují a slova „1.ledna 2011“ se nahrazují slovy „1.ledna 2016“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na
jeden měsíc nebo na deset dnů končí posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu
časového poplatku, nejpozději dnem 1.února 2016.
ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2011
Němcová v.r.

Klaus v.r.

Nečas v.r.

OPIS:
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 415/2010 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši
časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání 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. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb.:
Čl. I.
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2009 Sb., nařízení vlády č.
404/2009 Sb. a nařízení vlády č. 26/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V a vyšší,“.
2. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V a vyšší,“.
3.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
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II
Emisní třída III a IV
Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2
3
4≤
2
3
4≤
2
3
4≤

3,59

6,48

9,45

2,65

5,08

7,35

2,12

4,06

5,88

b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II
Emisní třída III a IV
Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2
3
4≤
2
3
4≤
2
3
4≤
2,83
4,54
6,63
2,09
3,56
5,15
1,67
2,85
4,12
4. 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 0 - II
Emisní třída III a IV
Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2
3
4≤
2
3
4≤
2
3
4≤
1,71
3,15
4,55
1,25
2,45
3,50
1,00
1,96
2,80
b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II
Emisní třída III a IV
Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
2
3
4≤
2
3
4≤
2
3
4≤
1,35
2,21
3,19
0,99
1,71
2,45
0,79
1,37
1,96
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2011.
Předseda vlády: RNDr. Nečas v.r.

Ministr dopravy: JUDr. Bárta v.r.

