
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 11. srpna 2010 č. 570 

 
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  
(sněmovní tisk č. 28) 

 
 

Vláda na jednání své schůze dne 11. srpna 2010 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 (sněmovní tisk č. 28), a přijala k tomuto 
návrhu dále uvedené stanovisko. 
 

Vláda souhlasí se záměrem stanovit v souladu s právem Evropské unie 
potřebnou ochranu obchodnímu tajemství nebo právu průmyslového vlastnictví, jak je 
navrženo v čl. I bodě 4 předloženého návrhu zákona. 
 

Zároveň však vláda považuje za potřebné, aby byly při dalším projednávání 
předloženého návrhu zákona zohledněny dále uvedené připomínky. 
 

1. V čl. I bodu 2 předloženého návrhu zákona je potřebné tento bod 
z legislativně technického hlediska doplnit o zavedení legislativní zkratky 
„ministerstvo“ a v novém novelizačním bodě ji z § 5 odst. 1 zákona o odpadech 
vypustit. 
 

2. K čl. I bodu 4 předloženého návrhu zákona vláda sděluje, že považuje dikci 
stávajícího § 37a odst. 2 zákona o odpadech za přesnější a více odpovídající 
požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne                  
18. září 2000, o vozidlech s ukončenou životností, a doporučuje ji proto neměnit a 
novelizační bod omezit pouze na doplnění ustanovení o ochraně obchodního tajemství 
a průmyslového vlastnictví. 
 

3. Rovněž k čl. I bodu 5 předloženého návrhu zákona vláda uvádí, že považuje 
dikci stávajícího § 37a odst. 5 písm. a) zákona o odpadech za přesnější, protože 
jednoznačně stanoví povinnost výrobců nebo akreditovaných zástupců zajistit 
přiměřenou hustotu sběrných míst, a  tuto „přiměřenou hustotu sběrných míst“ rovněž 
přímo v tomto ustanovení definuje. V předloženém návrhu zákona navržená povinnost 
zajistit „přiměřeně dostupnou síť sběrných míst“ je z  hlediska jednoznačnosti výkladu 
tohoto pojmu velmi neurčitá a následně by byla i problematicky vynutitelná. 
V opačném případě by s ohledem na právní jistotu adresátů této povinnosti  a zároveň 
její vymahatelnost bylo nutné předložený návrh zákona doplnit o definici tohoto nově 
navrženého pojmu. 


