
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 19. prosince 2007 č. 1424 

 
Stanovisko 

 
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,  

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 pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 367) 

 
 

Vláda na jednání své schůze dne 19. prosince 2007 projednala a posoudila 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živno-
stenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon           
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 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 pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367), a vyslovila 
s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z dále uvedených důvodů. 
 

1. Vláda sice ve shodě s důvodovou zprávou předloženého návrhu zákona 
zastává názor, že je potřebné zpřesnit právní úpravu v oblastech vedení evidence 
výkupů v zařízeních určených ke sběru nebo výkupu odpadů a identifikace autovraků a 
zamezit tak množícím se   případům krádeží movitých věcí a jejich následného prodeje 
v  těchto provozovnách, předložený návrh zákona však obsahuje množství nepřesností 
a další legislativně technické nedostatky, které vedou k pochybnostem, zda navržená 
právní úprava přinese pozitivní efekt, nebo naopak vyvolá nové problémy v praxi. 
Například v části první předloženého návrhu zákona v § 18 odst. 4, ve kterém je 
stanovena povinnost provozovatele vést evidenci osob, od kterých odebral nebo 
vykoupil odpad, pouze v taxativně stanovených případech, je v praxi těžko 
realizovatelná a kontrolovatelná a ve svém důsledku by spíše umožňovala nepoctivým 
podnikatelům tuto povinnost obcházet. Obdobně v části čtvrté předloženého návrhu 
zákona jsou pojmy „podstatné části“ a „příslušenství“ nedostatečně vymezeny. Jejich 
výklad ve smyslu občanského zákoníku je příliš široký a v praxi by tato ustanovení 
přinášela závažné výkladové problémy. Vláda dále považuje návrh na změnu 
živnostenského zákona, uvedený v části druhé předloženého návrhu zákona, s ohledem 
na úpravu navrženou v části první za nadbytečný.  
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2. Vláda připravuje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 
kterého budou promítnuty komplexně všechny potřebné změny. V rámci této novely 
bude řešen i účel sledovaný předloženým návrhem zákona, a to při posouzení všech 
souvislostí a bez nedostatků obsažených v předloženém návrhu zákona. 
 
 
 
 
 
 


