
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. května 2012 č. 377 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění  
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých  
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),  

ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
s úpravami podle připomínek, uvedených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady 
vlády s tím, že nebude vzata v úvahu připomínka uvedená v tomto stanovisku v části   
K části první, K článku I, K dosavadnímu bodu 14, bodu 24 (vypuštění § 7g            
odstavce 2) a bude provedena související úprava a připomínka uvedená v tomto      
stanovisku v části K části druhé, K článku III, K dosavadnímu bodu 26 (vypuštění slov 
„z údajů podle § 16b odst. 4“) a dále s tím, že bude ustanovení § 16b odstavce 4      
zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doplněno podle  
připomínky ministra financí; 
 
            II. ukládá ministru dopravy vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona 
podle bodu I tohoto usnesení; 
 
           III. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto 
usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu 
projednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká členství České        
republiky v Evropské unii,  
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                2. ministra dopravy, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu      
České republiky. 
 

 

Provedou: 

předseda vlády, 
ministr dopravy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


