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Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, 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 (sněmovní tisk č. 25) 

 
 
 
 Vláda na jednání své schůze dne 11. srpna 2010 projednala a posoudila návrh 
zákona, 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 (sněmovní tisk č. 25), a vyslovila s tímto návrhem 
souhlas. 
  

Vláda pro úplnost upozorňuje, že předloženým návrhem zákona jsou 
z čl. V zákona č. 347/2009 Sb., který se týká nabytí účinnosti, vypouštěny odkazy na 
čl. II bod 1 větu poslední a na čl. II bod 2, který se přímo týká elektronických kupónů, 
aniž jsou v čl. II předmětná ustanovení rušena. K zamezení pochybností vláda 
doporučuje předmětná ustanovení z čl. II rovněž vypustit. 
 
 
 


