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Bod č. 2 jednání vlády 27. 6. 2007 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá ke splnění úkolu 
uloženého usnesením vlády ze dne 21. prosince 2006 č. 1651, kterým vláda schválila Plán 
legislativních prací vlády na rok 2006. Termín pro splnění úkolu předložit novelu zákona       
o odpadech byl odložen do 30. dubna 2007.  
 Důvodem předložení návrhu zákona je nezbytnost adaptace, respektive transpozice 
aktů komunitárního práva. Jedná se o  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)                  
č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů,  nařízení Evropského parlamentu      
a rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících 
látkách a o změně směrnice 79/117/EHS a směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování 
polychlorovaných bifenylů polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).  

Návrh změny zákona o odpadech reaguje především na změny komunitární právní 
úpravy v oblasti právní úpravy přeshraniční přepravy odpadů, kde nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s účinností od 12. července 2007 
nahradí dosavadní Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 
Evropských společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. V této souvislosti jsou rovněž 
upravovány povinnosti související s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou 
problematikou úzce souvisí. Posledně jmenovaná úprava je nezbytná k zajištění kontroly 
jakéhokoliv druhu přepravy a snížit tak riziko nelegální přepravy odpadů.  

Druhou oblastí komunitárního práva, na kterou návrh váže je Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách a o 
změně Směrnice 79/117/EHS, stanovující mimo jiné rovněž podmínky pro nakládání 
s odpady s obsahem vyjmenovaných persistentních organických znečišťujících látek. Návrh 
v obou případech obsahuje ustanovení nezbytná k adaptaci uvedených nařízení. 
 Směrnice Rady 96/59/ES stanoví jako základní cíl odstranění PCB a zařízení 
s obsahem PCB, a to do 31.12. 2010. Dosavadní znění zákona o odpadech neposkytovalo 
dostatečně účinné nástroje k dosažení tohoto cíle. Tento nedostatek návrh zákona odstraňuje. 

Návrh zákona dále obsahuje legislativně-technickou úpravu některých dalších 
ustanovení zákona o odpadech. 
 Předmětný návrh zákona byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení dne           
20. února 2007, lhůta pro zaslání připomínek byla stanovena na 16. března 2007. 
Z oslovených 44 připomínkových míst uplatnilo 15 připomínkových míst. Uplatněné zásadní 
připomínky byly vypořádány a zapracovány do návrhu zákona. Matriál je předkládán bez 
rozporu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 3 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti 
pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh 

 
Ministr průmyslu a obchodu předkládá k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se 

stanoví podrobnosti pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh. Nařízení vlády má za cíl 
vytvořit v prostředí České republiky podmínky pro aplikaci Rozhodnutí Evropské komise č. 
2006/502/ES a Rozhodnutí č. 2007/231/ES, kterým se po členských státech žádá přijmout 
opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a 
zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty). 

Za odolné dětem se považují zapalovače, které jsou navrženy a vyrobeny tak, aby s 
nimi za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nemohly zacházet děti 
mladší 51 měsíců (jejich použití vyžaduje určité síly nebo ochrana spočívá v jejich designu 
nebo v zapalovacím mechanismu, složitosti nebo posloupnosti operací potřebných pro 
zapálení). Zapalovače neobvyklého typu jsou ty zapalovače, které se jakýmkoli způsobem 
podobají jinému předmětu běžně považovanému za lákavý nebo určený pro děti (patří sem 
mj. zapalovače ve tvaru, který se podobá kresleným postavičkám, hračkám, střelným zbraním, 
hodinkám, telefonům, hudebním nástrojům, vozidlům, lidskému tělu nebo jeho částem, 
zvířatům, potravinám či nápojům, nebo zapalovače, které hrají hudební melodie, jsou 
opatřeny světýlky nebo pohyblivými předměty nebo mají jiné zábavné prvky). 

Navržené nařízení vlády stanoví podmínky pro uvádění zapalovačů na trh. Podmínky 
se týkají jak technických vlastností výrobků, posuzování bezpečnosti, tak i průvodní 
dokumentace dokládající, že zapalovače splňují podmínky. Nařízení vlády brání tomu, aby na 
trh byly uváděny zapalovače, které nevyhovují stanoveným podmínkám. Stanoví se také lhůta 
pro doprodej zapalovačů, které byly dodány na trh před účinností tohoto nařízení - 
zapalovače, které byly uvedeny na trh před dnem účinnosti tohoto nařízení a které nesplňují 
požadavky tohoto nařízení, mohou být spotřebiteli nabízeny a prodány nejdéle do 11. března 
2008. 

Přijetí tohoto nařízení vlády bylo podmíněno novelou zákona o obecné 
bezpečnosti výrobků. Tato změna zákona byla Parlamentem České republiky schválena 
dne 7. června 2007. 

Kontrolu dodržování nařízení vlády budou provádět dozorové orgány a případné 
finanční nároky jsou zahrnuty v rámci rozpočtů souvisejících s prováděním kontroly 
bezpečnosti výrobků na trhu a na hranicích. Finanční požadavky podle tohoto nařízení 
budou kladeny na výrobce zapalovačů. Avšak podle průzkumu provedeného u 
podnikatelských subjektů není známo, že by v České republice působil výrobce tohoto 
druhu zboží. Pro dovozce by toto nařízení nemělo představovat zvýšení finančních 
nákladů, neboť plnění požadavků uvedených v nařízení budou požadovat po 
zahraničním výrobci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 4 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., 
kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby 
mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve 

školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Hlavním důvodem navrhované novely nařízení vlády č. 205/2004 Sb. je stanovení 

národní podpory spotřeby tzv. školního mléka na školní rok 2007/2008. Stát podle novely v 
příštím roce zvýší dotace na mléčné svačiny žákům základních škol, aby vyrovnal pokles 
příspěvku EU na tento účel. Cena, kterou zaplatí školáci, by tak měla zůstat zhruba stejná. 

Důvodem úpravy je také očekávaný růst nákladů na jednotlivé výrobky a širší 
zpřístupnění těchto výrobků žákům s ohledem na jejich zdravotní a nezastupitelný význam ve 
stravování dětí.  Jedná se o nabídku čerstvých mléčných výrobků, které se do škol začaly 
distribuovat od září 2006 prostřednictvím chlazené distribuce, tj. mléčných automatů. Z těchto 
bylo nezbytné upravit poskytování národní podpory zvlášť pro chlazenou distribuci a zvlášť 
pro doposud používanou distribuci nechlazenou. Chlazená distribuce mléčných výrobků má 
své přednosti zejména dietetické a hygienické, oproti klasické distribuci ale vykazuje vyšší 
náklady spojené s chlazením a častější distribucí na doplnění automatů. Další předností 
chlazené distribuce je snížení administrativní náročnosti pro školy, neboť žáci platí 
prostřednictvím bezhotovostního platebního styku  předplacenou kartou. Na školách tak 
odpadá systém složitého objednávání a evidence. 
 Drobné úpravy se týkají rozšíření sortimentu podporovaných mléčných výrobků o 
jogurt ochucený se sníženým obsahem tuku o objemu balení 150 g. Tím se sortiment 
podporovaných mléčných výrobků rozšířil na 11 druhů, namísto stávajících 10 druhů.. 

Dodávky mléka a mléčných výrobků školákům za dotované ceny fungují v tuzemsku 
od roku 1999. V kalendářním roce 2006 bylo na program školního mléka vyplaceno za školní 
rok 2005/2006 celkem 49,3 mil. Kč (32,9 mil. Kč představovala národní podpora a 16,4 mil. 
Kč podpora EU).Pro školní rok 2006/2007 se předpokládá, že z rozpočtu SZIF bude v rámci 
národní podpory tzv. školního mléka uvolněno cca 42 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie cca 18 
mil. Kč.  
V důsledku zvýšeného zájmu o chlazené čerstvé mléčné výrobky na školách se předpokládá, 
že pro školní rok 2007/2008 by mělo být z rozpočtu SZIF uvolněno cca 80 mil. Kč. 
Předložený návrh nařízení vlády si nevyžádá zvýšené dopady na ostatní veřejné rozpočty, ani 
na hospodářské subjekty v České republice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 6 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se 
zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2006 

 
Materiál je předkládán na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 

2005 č. 1004, kterým byl schválen Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením na období 2006 - 2009  (dále jen Národní plán).  

Cílem opatření obsažených v Národním plánu je zajištění integrace osob se 
zdravotním postižením do společnosti a vyrovnání jejich příležitostí s ostatními spoluobčany. 
Opaření jsou zaměřena na nejdůležitější oblasti života osob se zdravotním postižením – 
vzdělávání, zaměstnávání, přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím a kulturnímu 
dědictví, zákaz diskriminace apod. Za pozitivní kroky v rámci plnění Národního plánu lze 
považovat zejména postupné zpřístupňování jednotlivých druhů dopravy pro osoby se 
zdravotním postižením, odstraňování bariér u dříve vybudovaných úřadů a institucí 
realizovaných v rámci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny, zastavení nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání se zdravotním 
postižením registrovaných na úřadech práce. 

V průběhu dvou let od přijetí Národního plánu došlo k určitým změnám, které vyvolaly 
nutnost doplnit do Národního plánu další nová opatření, jejichž cílem je zejména: dořešit 
problematiku poskytování asistence ve školách pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením,  vytvoření podmínek pro efektivnější zapojení specializovaných zaměstnavatelů 
osob se zdravotním postižením do procesu zadávání veřejných zakázek,  novelizovat Vládní 
plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny s cílem rozšířit okruh 
stavebních úprav, na které bude možno přispívat z veřejných rozpočtů, v rámci Integrovaného 
záchranného systému zpracovat pro Hasičský záchranný sbor ČR pravidla a postupy pro 
záchranu osob se zdravotním postižením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 7 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 
České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za 

účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským 
vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice 

 
V roce 2000 začal v České republice v rámci Vojenské akademie ve Vyškově působit 

Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu. Jeho úkolem je 
provádět výcvik poddůstojníků Armády České republiky, nových členských států NATO a 
států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP). Působení Britského týmu bylo 
schváleno Parlamentem ČR na dobu pěti let. V roce 2005 pak bylo působení týmu 
prodlouženo o dalších pět let. 

Parlament ČR kromě pobytu britského týmu schválil též pobyt příslušníků 
ozbrojených sil států NATO a PfP za účelem jejich účasti v pořádaných kurzech. V roce 2006 
britská strana požádala o možnost poskytovat výcvik též příslušníkům ozbrojených sil států 
mimo NATO a PfP. Konkrétně se jedná o příslušníky ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, 
Iráku, Maroka a Tuniska. V případě Afghánistánu a Iráku jde o státy, které se snaží za pomoci 
mezinárodního společenství včetně ČR obnovit své ozbrojené síly. V případě Alžírska, 
Maroka a Tuniska se jedná o státy, které aktivně spolupracují s NATO v rámci tzv. 
Středomořského dialogu 

Jelikož pobyt takových příslušníků nebyl zahrnut v předchozích rozhodnutích 
Parlamentu ČR, je třeba požádat o vyslovení souhlasu s jejich pobytem. Za tímto účelem 
předkládá ministryně obrany vládě materiál k projednání. V případě souhlasu bude následně 
předložen oběma komorám Parlamentu ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 8 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Návrh na zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných 
vysokých školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 

2008-2012 
 

Poskytování vládních stipendií občanům z rozvojových zemích má v ČR dlouhodobou 
tradici (od konce 50. let). Od šedesátých let do r. 2006 absolvovalo studium v 
Československu/České republice přibližně 21 450 stipendistů.  

Vládní stipendia jsou v současné době občanům z rozvojových a jiných potřebných 
zemí poskytována na základě usnesení vlády č. 773 ze dne 25. července 2001, o zřízení 
vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice pro 
občany z rozvojových a dalších potřebných zemí na léta 2003 až 2007" Ministerstvo 
zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo 
navazující usnesení vlády, kterým se zřizují stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012. 
 

Pro úplnost: Dochází ke snížení počtu zřizovaných stipendijních míst (z 250) na 130, 
část míst je nově určena ke studiu v příslušných studijních programech v anglickém jazyce 
(ve čtyřech vybraných oborech pro vybrané prioritní země). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 9 jednání vlády 27. 6. 2007 
 

Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2006 
podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 

včetně návrhu systémových změn 
 
Ministr průmyslu a obchodu předkládá - na základě úkolu vyplývajícího z usnesení 

vlády č. 498 ze dne 10.5.2006 - k projednání Informaci o průběhu zahlazování následků 
hornické činnosti v roce 2006 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik, včetně návrhu systémových změn. 

Nová orientace českého hospodářství v 90. letech 20. století, po změně politických a 
společenských poměrů, zaznamenala nastartování procesu privatizace. Liberalizace a 
znovuzavedení tržních principů v hospodářském životě. V českém hornictví musel začít 
transformační proces, který znamenal potřebu vypořádat se s důsledky extenzivního rozvoje 
těžby v předchozím období. Nastal komplikovaný proces útlumu těžby surovin. 

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) po uranovém a rudném 
hornictví v celé České republice a uhelném hornictví na Moravě provádí DIAMO, státní 
podnik (v letech 1946-1991 Československý uranový průmysl). Kromě řešení následků po 
těžbě uranové rudy se v roce 2001 stal nástupnickou organizací státního podniku Rudné doly 
Příbram, jehož součástí byly i lokality Jihomoravských lignitových dolů a Rosické uhelné 
doly. V roce 2002 státní podnik DIAMO převzal utlumovanou ostravskou část OKD 
soustředěnou do o. z. Důl Odra a v roce 2004 ze stejné lokality i Důl Barbora a sociální 
centrum OKD. Od roku 1996 zajišťuje rovněž správu lagun Ostramo. 

Sanační a rekultivační práce po utlumované části uhelného hornictví v Čechách a 
odstraňování ekologických škod provádí Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále jen 
'PKÚ'). Od roku 2004 byly pod státní podnik PKÚ převedeny formou prodeje části podniku 
již utlumené lokality Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor a. s. a lokalita 
Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly a. s. K 1.1.2005 došlo ke sloučení 
státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem PKÚ. 

Usneseními vlády a rozpočtovým opatřením byl objem prostředků státního 
rozpočtu na krytí nákladů ZNHČ pro rok 2006 celkem 3 328 550 tis. Kč, z toho 
na sociální a zdravotní dávky bývalým zaměstnancům 1 551 474 tis. Kč (tj. 47 %). 

Součástí předkládaného materiálu je rovněž návrh systémových opatření, směřujících 
ke hledání dalších vnitřních úspor na státních podnicích a hledání dalších cest financování 
mimo státní rozpočet. Jedná se zejména o provedení systémového auditu u obou státních 
podniků s cílem maximalizace vnitřních úspor a snižování provozních nákladů, analýzu 
možností čerpání prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a návrh 
na sloučení státních podniků (Doly a úpravny Komořany, Palivový kombinát Vřesová, Doly 
Nástup Tušimice se státním podnikem PKÚ s účinností od 1.1.2008). 

Předpokládá se, že uvedenými opatřeními by mělo dojít ke snížení trvalých nákladů 
státních podniků a využití takto uspořených finančních prostředků k úhradě neinvestičních 
nákladů při zajištění náplně technické části procesu ZNHČ a jeho optimalizaci. 

Současně je navrhováno začlenění činností spojených s likvidací ekologické zátěže 
po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti státního podniku 
PKÚ. Tím by došlo k vytvoření takových podmínek, které by zajistily eliminaci nebezpečí 
spočívajícího  v rozšiřování kontaminace vod, povrchového a horninového prostředí v této 
lokalitě. Začlenění činností spojených s likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy úzce souvisí 
s procesem ZNHČ i s navrhovanými systémovými změnami, a to využitím finančních 
prostředků OPŽP a sloučením státních podniků. Využitím výnosů státních podniků bude 



financována nezbytná spoluúčast příjemce finančních prostředků z tohoto operačního 
programu. 

Proces ZNHČ v posledních třech letech probíhá u státních podniků DIAMO a 
PKÚ bez velkých provozních havárií, rozsáhlých ekologických škod či škod na majetku. 
Případné další omezování finančních objemu finančních prostředků uvolňovaných ze státního 
rozpočtu do tohoto procesu by mohlo mít za následek nejen prodlužování doby zahlazování, 
ale především zvyšování jeho finanční náročnosti. 
 


