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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 33

Rozeslána dne 27. dubna 2009

Cena Kč 56,–

O B S A H:
107. Zák o n o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace
ekonomiky v letech 2009 a 2010
108. Zák o n o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých
zákonů
109. Zák o n , kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
110. Zák o n , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111. Zák o n o základních registrech
112. Zák o n , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších
předpisů
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107
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky
na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

uplynutím 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§1
Státní dluhopisový program

(4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle
tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního
rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném
rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky
na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010.
(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 200 000 000 EUR, z toho v roce
a) 2009 100 000 000 EUR,
b) 2010 100 000 000 EUR.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního
dluhopisového programu budou splaceny nejpozději

§2
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Sbírka zákonů č. 108 / 2009

Částka 33

Strana 1239

108
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA
NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPLATEK K DŮCHODU
A ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU

osoba dosáhla věku 65 let a nárok na tento důchod
jí ke dni, v němž dosáhla tohoto věku, nevznikl,
nebo
b) nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, je-li podmínkou nároku na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění
a nárok na tento důchod nevznikl nebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství2).

§1
Nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního boje za
osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona
č. 306/2008 Sb., a příplatek k důchodu podle nařízení
vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/
/2007 Sb., (dále jen „jednorázová peněžní částka“) má
fyzická osoba, která nemá nárok na příplatek k důchodu
nebo zvláštní příspěvek k důchodu jen proto, že
a) nepobírá starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění, je-li podmínkou nároku na
příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu pobírání starobního nebo jiného důchodu
z českého důchodového pojištění1), pokud tato

§2
(1) Výše jednorázové peněžní částky činí 72násobek měsíční částky příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, na kterou by osoba uvedená
v § 1 písm. a) nebo b) měla nárok ke dni splnění podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku, pokud
by splňovala i podmínku pobírání důchodu z českého
důchodového pojištění.
(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1, která splňuje podmínky nároku podle § 1, již pobírá příplatek
k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu k jinému
důchodu a měsíční částka stanovená podle odstavce 1 je
vyšší než měsíční částka pobíraného příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, činí výše
jednorázové peněžní částky 72násobek rozdílu těchto
částek s tím, že se navzájem porovnávají měsíční částky
příplatků k důchodu náležející podle téhož právního
předpisu a měsíční částky zvláštních příspěvků k důchodu; nárok na pobíraný příplatek k důchodu nebo
zvláštní příspěvek k důchodu výplatou této jednorázové peněžní částky není dotčen.

1

) § 1 odst. 1 a 3 a § 5 odst. 1 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní
částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
§ 1 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení
vlády č. 369/2007 Sb.

2

) § 1 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 357/2005 Sb.
§ 1 odst. 1 písm. b) a c) nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/
/2007 Sb.
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§3
(1) O nároku na jednorázovou peněžní částku
rozhoduje na základě písemné žádosti Česká správa
sociálního zabezpečení. Písemnou žádost lze podat
též u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné
podle místa trvalého pobytu na území České republiky;
osoba, která nemá bydliště na území České republiky,
může písemnou žádost podat též u zastupitelského
úřadu České republiky příslušného pro stát, v němž
má bydliště.
(2) Jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká
správa sociálního zabezpečení.
(3) Česká správa sociálního zabezpečení je oprávněna požádat ostatní plátce důchodu o sdělení údajů
potřebných k rozhodování a výplatě jednorázové
peněžní částky.
(4) Ustanovení § 3 odst. 2 až 5 a 7 a § 15 zákona
č. 357/2005 Sb. platí obdobně.
(5) Zemřel-li žadatel o jednorázovou peněžní
částku před její výplatou, stává se jednorázová peněžní
částka předmětem dědictví, pokud jsou dědici.
(6) Přiznáním jednorázové peněžní částky zaniká
nárok na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek
k důchodu, na který by vznikl nárok ze stejného důvodu.
§4
Byly-li podmínky pro poskytnutí jednorázové peněžní částky splněny přede dnem účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 357/2005 Sb.,
o ocenění účastníků národního boje za vznik
a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku
k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního
boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů
§5
Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku
k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní
částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zá-
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konů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 306/
/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:
„(5) Výše příplatku k důchodu po osobách, které
padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací
vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním
táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se
zatýkáním, činí součet částky odvozené od délky odbojové činnosti zemřelé osoby a částky
a) 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce, nebo
b) 2 400 Kč, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni
úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6
až 8.
2. V § 2 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
3. V § 4 větě třetí a § 6 odst. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
4. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zvláštní příspěvek podle odstavce 1 písm. c)
a podle odstavce 2, jde-li o vdovu nebo vdovce po
osobě uvedené v odstavci 1 písm. c), náleží i tehdy,
jestliže omezení osobní svobody, které nebylo časově
vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců,
skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím
12 měsíců. Tato skutečnost se prokazuje dokladem
o propuštění ze zdravotních důvodů.“.
§6
Přechodná ustanovení
1. Příplatek k důchodu se zvyšuje podle § 2
odst. 5 zákona č. 357/2005 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž
tento zákon nabývá účinnosti.
2. Zvláštní příspěvek k důchodu, na jehož poskytnutí vznikl nárok podle zákona č. 357/2005 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
náleží na základě písemné žádosti od splátky důchodu,
k němuž tento příspěvek náleží, splatné v kalendářním
měsíci, v němž tento zákon nabývá účinnosti.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o sociálních službách
§7
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
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zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona městnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 479/ důchodový věk s přihlédnutím k délce zaměstnání
v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než
/2008 Sb., se mění takto:
jsou věkové hranice stanovené podle tohoto zákona,
1. V § 75 odst. 2 se na konci textu písmene c) dopodmínky pro stanovení těchto nižších věkových hraplňují slova „ , popřípadě méně, pokud tento výkon
nic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro
měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důjejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než
vodů před uplynutím 12 měsíců“.
tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. pro2. V § 75 odst. 2 se na konci textu písmene d) sinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vydoplňují slova „ , popřípadě méně, pokud tato doba konávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavaměla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních dů- telé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání
vodů před uplynutím 12 měsíců“.
potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem
se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených
ČÁST ČTVRTÁ
ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení
těchto nižších věkových hranic.“.
Změna zákona o důchodovém pojištění
§8
V § 107 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona
č. 289/1997 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb., se doplňuje
odstavec 4, který zní:
„(4) Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat za-

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§9
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. I
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon
státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči
příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory
(dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy
s poskytováním veřejné podpory související.
1

) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy
o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004,
kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)
č. 1860/2004.

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2 až 13 a č. 15 se
zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
a dosavadní poznámka pod čarou č. 14 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství
nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné
podpory,
d) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den,
kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.“.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2
a 3 zní:
„§ 3
Působnost v oblasti veřejné podpory
(1) Úřad vykonává působnost koordinačního
orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.
(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost
koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství
a rybolovu.
(3) Koordinační orgán
a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením
veřejné podpory Komisi,
b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c) vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na
území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
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d) vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných
rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem
podle právních předpisů platných před účinností
tohoto zákona,
e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,
g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho
průběhu,
h) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropských společenství
týkajících se problematiky veřejné podpory,
i) je správcem centrálního registru podpor malého
rozsahu (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3).
2

) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu
zní:
„§ 3a
Evidence podpor malého rozsahu
(1) Centrální registr je informační systém veřejné
správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.
(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře
malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.
(3) Poskytovatel je povinen před poskytnutím
podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit,
zdali poskytnutím podpory nedojde
a) k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo
použitelném předpisu Evropských společenství,
b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo
použitelném předpisu Evropských společenství.
(4) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů
ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.“.
5. V § 4 se za slovo „Poskytovatelé“ vkládají slova
„ve spolupráci s koordinačním orgánem“.
6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
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„(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před
zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.
(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději
do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu
do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je
kladné.
(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně informuje
poskytovatele o předání oznámení Komisi.“.
7. Nadpis § 5 zní: „Poskytování dokumentů a jiných informací týkajících se veřejných podpor“.
8. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„Úřadu“ nahrazuje slovy „koordinačnímu orgánu“
a slovo „předkládat“ se nahrazuje slovem „předložit“.
9. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „podporách“
vkládají slova „mimo oblast zemědělství a rybolovu“
a za slovo „podpory“ se vkládají slova „mimo oblast
zemědělství a rybolovu“.
10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovy „koordinačním orgánem“, slova „informace a dokumenty vztahující se k veřejné podpoře
nebo k programům“ se nahrazují slovy „dokumenty
a jiné informace týkající se veřejné podpory nebo programů“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje slovy „koordinační orgán“.
11. V § 5 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje
slovy „koordinačnímu orgánu“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje slovy „koordinační orgán“.
12. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1 a 2 jsou poskytovatel a příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.“.
13. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající
se oznámení veřejné podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na
jeho žádost také v elektronické formě.“.
14. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slovo „poskytnout“ se vkládají slova „koordinačnímu orgánu,“.
15. V § 6 se doplňuje odstavec 2, který zní:
„(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní
povinnost podle odstavce 1, může koordinační orgán
uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto ulo-

Sbírka zákonů č. 109 / 2009

Strana 1244

žených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč.“.
16. V § 7 odst. 1 se čárka za slovem „vrátit“ zrušuje a za slovo „vrátit“ se vkládají slova „poskytovateli,
případně jeho právnímu nástupci, a to“.
17. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:
„(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta
k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory z rozhodnutí Komise, poskytovatel lhůtu zároveň
ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení
nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu4), popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.
4

) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. § 8 včetně nadpisu zní:
„§ 8
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.“.
19. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně
nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí:
„Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
§ 8a
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu tím,
že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo
jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5
odst. 2 nebo 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu
tím, že
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a) nezaznamená do centrálního registru údaje podle
§ 3a odst. 4,
b) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo
jinou informaci týkající se veřejné podpory podle
§ 5 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
c) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7
odst. 2.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).
§ 8b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává koordinační orgán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá koordinační orgán.
6

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/
/2004 Sb.“.

20. V § 9 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „Koordinační orgán“.
21. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Úřad stanoví prováděcím právním předpisem
obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory
malého rozsahu mimo oblast zemědělství a rybolovu
povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup
při jejich zaznamenávání.

Sbírka zákonů č. 109 / 2009

Částka 33

(3) Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím
právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu v oblasti zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.“.
Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

V § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
a zákona č. 26/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně
poznámek pod čarou č. 16a a 16b zní:

Čl. III
Přechodná ustanovení

„e) k vydání rozhodnutí Komise Evropských společenství o navrácení16a) nebo o prozatímním navrácení16b) veřejné podpory.

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
2. Při navracení veřejné podpory poskytnuté
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

16a

) Čl. 14 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března
1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o založení Evropského společenství.

16b

) Čl. 11 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března
1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o založení Evropského společenství.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl. IV
V § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb.
a zákona č. 35/2008 Sb., se odstavce 8 až 12 včetně
poznámky pod čarou č. 4ao zrušují.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud
jde o § 3 odst. 3 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 3a
odst. 1, 2 a 4, a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2010, a ustanovení čl. I bodu 4, pokud jde
o § 3a odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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110
ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. I
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008
Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona, v nadpisu části první, v § 1
úvodní části ustanovení a v § 1 písm. b) a c) se slova
„a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje
a inovací“.
2. V § 1 písmeno a) zní:
„a) práva a povinnosti právnických osob a fyzických
osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly
organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka
ministerstva“), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými
z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory
a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích,“.
3. V § 1 písm. b) se slova „a vývoji“ nahrazují
slovy „ , experimentálním vývoji a inovacích“.
4. § 2 až 5 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 2 až 6 znějí:
„§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání
nových vědomostí o základních principech jevů
nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi,

b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků
a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
c) experimentálním vývojem získávání, spojování,
formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (dále jen „vývoj“),
d) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do
praxe, s tím, že se rozlišují:
1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace
nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně
významných změn techniky, zařízení nebo
programového vybavení,
2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních
praktik podniků, pracovišť nebo vnějších
vztahů.
(2) Pro účely poskytování podpory je
a) poskytovatelem organizační složka státu nebo
územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,
b) uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory,
c) příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,
d) výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem
1. jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit
jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; jde-li
o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné organizace se vztahuje na
jeho organizační složku,

Částka 33

Sbírka zákonů č. 110 / 2009

2. která zisk zpětně investuje do činností podle
bodu 1,
3. k jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům podle písmene k) nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost
spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které
by na ni mohly uplatňovat vliv,
e) infrastrukturou zařízení nebo podpůrná činnost
výzkumu, vývoje a inovací, která je podporována
z veřejných prostředků a která může zahrnovat
1. služby pro výzkum, vývoj a inovace,
2. speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich činnosti, která jsou nezbytná pro část výzkumné
a vývojové činnosti a která jsou zřizována výzkumnými organizacemi pro využití pouze jimi
samými,
3. systémy pořizování a uchování dat,
4. činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje
a inovací,
5. ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování,
f) velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou
a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou
a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi (dále
jen „velká infrastruktura“),
g) veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích
zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele
nebo správního úřadu, který není poskytovatelem,
pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku podle
písmene k), která je zadána příjemci v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
postupem podle zákona o veřejných zakázkách2)
a realizována na základě smlouvy o poskytnutí
podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory (§ 9
odst. 5 a 6), je-li příjemce organizační složkou
státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem (dále jen „veřejná
zakázka“),
h) programem výzkumu, vývoje a inovací soubor
věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů
1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži
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ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání
veřejné zakázky na jednotlivé projekty [písmeno i)] v rámci programu,
2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce realizované na základě
právních aktů vydaných k provedení těchto
smluv, nebo
3. operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích,
(dále jen „program“),
i) projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji
a inovacích formulovaný uchazečem ve veřejné
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky (dále
jen „projekt“),
j) dalším účastníkem projektu organizační složka
státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická
osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu
je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce
uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu,
k) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou
1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru,
2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti17) nebo
využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby
poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud
vznikly při plnění veřejné zakázky,
3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené
výrobky, postupy nebo služby, zavedené do
praxe,
(dále jen „výsledek“),
l) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje
ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být
příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu,
vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to
1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na
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výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách3),
2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného
a nehmotného majetku,
3. další provozní náklady nebo výdaje,
4. náklady nebo výdaje na služby,
5. doplňkové náklady nebo výdaje,
m) uznanými náklady takové způsobilé náklady nebo
výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné.
(3) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací
České republiky je dokument schvalovaný vládou,
který obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad vývoje výdajů na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie
a ze soukromých zdrojů, priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let a opatření
k jejich realizaci (dále jen „Národní politika výzkumu,
vývoje a inovací“).
Předmět podpory, způsoby jejího poskytování
a poskytovatelé
§3
(1) Podporu, včetně podpory infrastruktury
a podpory velké infrastruktury, lze poskytnout jen
v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem,
a to jako účelovou nebo institucionální podporu.
a)

b)

c)

d)

(2) Účelovou podporu lze poskytnout na
grantový projekt, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám
ve skupině grantových projektů vyhlášené poskytovatelem,
programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti
základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje nebo inovací,
specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen
s jejich vzděláváním,
velkou infrastrukturu.

(3) Institucionální podporu lze poskytnout na
a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků,
b) mezinárodní spolupráci České republiky ve vý-
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zkumu a vývoji, realizovanou na základě mezinárodních smluv, včetně spolupráce realizované na
základě právních aktů vydaných k jejich provedení, jako
1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,
2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, nebo
3. finanční podíly z prostředků České republiky
na podporu projektů mezinárodní spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento
finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány
z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních
organizací,
c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích
nebo na jejich část zajišťující cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích,
d) zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích, dále na zadání veřejné zakázky, včetně
nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to až do
celkové výše 2,5 % prostředků poskytovatele na
výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním
roce, s výjimkou nákladů orgánů hrazených podle
písmene f),
e) věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční
ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací, kde podmínky pro ocenění stanoví
vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
f) náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury České republiky,
Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky4).
§4
(1) Účelová podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních
složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem
a vývojem na
a) grantové projekty z výdajů Grantové agentury
České republiky,
b) programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech výzkumu, vývoje a inovací, které
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stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj
a inovace v Národní politice výzkumu, vývoje
a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace
příslušného poskytovatele účelové podpory v dané
oblasti,
c) programové projekty z výdajů Technologické
agentury České republiky,
d) projekty řešené v rámci programu územního
samosprávného celku z jeho výdajů na výzkum,
vývoje a inovace,
e) projekty programů mezinárodní spolupráce České
republiky ve výzkumu a vývoji, projekty velkých
infrastruktur schválených vládou a specifický vysokoškolský výzkum z výdajů na výzkum a vývoj
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Institucionální podpora je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na
a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků formou dotace právnickým osobám anebo
zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků
nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem
1. jejich zřizovatelem, pokud z jeho rozpočtové
kapitoly, v případě územního samosprávného
celku z jeho rozpočtu, lze výzkum, vývoj a inovace podporovat,
2. Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle působnosti, pokud je výzkumná organizace zřízena podle soukromého práva,
3. Ministerstvem vnitra, pokud výzkumná organizace provádí převážně bezpečnostní výzkum,
4. Ministerstvem obrany, pokud je výzkumná
organizace jeho organizační jednotkou,
5. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
pokud nelze poskytovat institucionální podporu podle bodů 1 až 4,
b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu podle
působnosti,
d) činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) až e) příslušným
poskytovatelem a Radě pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu
vlády České republiky.
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Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum,
vývoj a inovace
§5
(1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum
a vývoj vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací a obsahuje návrh výdajů na kalendářní rok
a střednědobý výhled podpory na období bezprostředně navazujících 2 let.
(2) Před předložením prvního návrhu výdajů podle odstavce 1 schvaluje vláda program, který je v kalendářním roce zahajován. Návrh programu zpracuje
příslušný správní úřad v souladu s Národní politikou
výzkumu, vývoje a inovací. Návrh programu předloží
zpracovatel k vyjádření Radě pro výzkum, vývoj a inovace. V případě, že bude program realizován Technologickou agenturou České republiky, je součástí návrhu
programu též její vyjádření. Návrh programu obsahuje
zejména
a) identifikační údaje programu, jeho případné členění na podprogramy, termín jeho vyhlášení
a dobu trvání,
b) celkové výdaje na uskutečnění programu, popřípadě podprogramu, z toho výdaje z veřejných
prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu,
a jejich členění v jednotlivých letech,
c) nejvyšší povolenou míru podpory a její odůvodnění,
d) specifikaci cílů programu spolu s jejich odůvodněním a způsobem jejich dosažení, kritéria splnění
cílů programu, srovnání se současným stavem
v České republice a v zahraničí a očekávané výsledky a přínosy programu,
e) požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů
a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů.
(3) Návrh na změnu programu se předkládá, pokud poskytovatel hodlá
a) zvýšit nebo snížit celkové výdaje na program nebo
podprogram o více než 20 %,
b) změnit povolenou míru podpory,
c) změnit dobu trvání programu, nebo
d) změnit cíle programu.
Při předložení návrhu na změnu programu se postupuje podle odstavce 2 obdobně.
(4) Má-li být součástí návrhu podle odstavce 1 požadavek na zahájení nové skupiny grantových projektů,
předložený Grantovou agenturou České republiky,
použijí se ustanovení odstavce 2 obdobně.
(5) Postup při oznámení programu Evropské komisi, včetně postupu při změnách programu, se řídí
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přímo použitelnými předpisy Evropských společenství5).
(6) Na programy vymezené tímto zákonem se nevztahují ustanovení o programech podle rozpočtových
pravidel6).
2

) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

3

) § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb.

4

) § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5

) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy ES.

6

) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.“.

5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„§ 5a
(1) Celkovou výši výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol stanoví vláda
na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol7)
a) návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol,
b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází
ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými
organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní
politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků
mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje
v České republice.
(3) Správci rozpočtových kapitol, ze kterých je
výzkum, vývoj a inovace podporován, zpracují návrh
výdajů na výzkum, vývoj a inovace svých kapitol tak,
aby přednostně zajistili plnění projektů zahájených
v předchozích letech a dalších závazků. Návrh výdajů
obsahuje zejména
a) návrh výše výdajů v členění podle § 6 s tím, že
návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) je dále
členěn podle výzkumných organizací,
b) údaje o schválených programech podle § 5 odst. 2
a o dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací,
na které lze poskytnout podporu podle § 3.
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(4) Návrhy výdajů na výzkum, vývoj a inovace
předloží správci rozpočtových kapitol Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která je s nimi projedná. Rada
pro výzkum, vývoj a inovace může vládě doporučit
úpravu návrhu výše výdajů podle výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice,
které zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději v termínu rozeslání návrhu výdajů podle odstavce 2.
(5) Je-li součástí návrhu střednědobého výhledu
podpory požadavek na zahájení nového programu,
musí být odůvodněn. V odůvodnění se uvádí návrh
a) názvu programu,
b) zaměření a cílů programu,
c) doby trvání programu,
d) celkových výdajů na uskutečnění programu v jednotlivých letech, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu, a návrh míry podpory.
7

) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.“.

6. § 6 až 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 7a a 7b znějí:
„§ 6
(1) Závaznými ukazateli příslušných rozpočtových kapitol jsou výdaje na výzkum, vývoj a inovace
celkem, z toho institucionální podpora celkem a účelová
podpora celkem.
(2) Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dalšími
závaznými ukazateli, pokud přicházejí v úvahu,
a) účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
b) účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
c) institucionální podpora výzkumných organizací
podle zhodnocení jimi dosažených výsledků,
d) institucionální podpora na mezinárodní spolupráci
České republiky ve výzkumu a vývoji.
§7
Poskytnutí podpory
(1) Podpora vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a musí být poskytnuta v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Evropských
společenství, upravujícími státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací7a).
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(2) Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady.
(3) Účelovou podporu poskytne poskytovatel po
provedení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle tohoto zákona nebo na základě zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách2),
s výjimkou případů podle odstavců 4 a 5 a těch projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji
a inovacích, kde výběr projektů proběhl na mezinárodní úrovni.
(4) Účelovou podporu na projekty velké infrastruktury poskytne poskytovatel po schválení projektu
vládou. Při předložení návrhu projektu velké infrastruktury vládě ke schválení se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 věty první až třetí.
(5) Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory.
(6) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši
institucionální podpory výzkumných organizací ze
státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu
na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací
dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení
prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj
a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy
podpory před jejím poskytnutím zveřejní. Poskytovatel
dále v institucionální podpoře zohlední i výši nepřímé
podpory, která byla výzkumné organizaci poskytnuta
v předchozích letech formou úlev od daňových povinností.
(7) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je poskytována podle § 3 odst. 3 písm. b)
a) bodu 1 a 2 prostřednictvím toho orgánu či organizace, které Českou republiku zastupují,
b) bodu 3 na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
§8
Použití podpory
(1) Příjemce vede v souladu se zákonem o účetnictví7c) pro každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji
a inovacích podporované z veřejných prostředků podle
§ 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených vý-
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dajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje
výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Způsob této
evidence stanoví na základě zákona o účetnictví7c) příjemce.
(2) Z účelové podpory projektu lze hradit uznané
náklady na výzkum, vývoj a inovace prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu.
(3) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku
pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích lze do
způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji
a inovacích.
(4) Z institucionální podpory může příjemce hradit náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
jiné výzkumné organizace, pokud jsou tyto činnosti
předmětem spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné
smlouvy.
(5) V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo
nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích,
včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu
projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona
o veřejných zakázkách2).
7a

) Články 87 až 89 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. 1. 2001 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým
a středním podnikům v platném znění.
Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací, Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12.
2006, C 323/01.

7b

) Například Research Assessment Exercise.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 7c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
7. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory na
grantový nebo programový projekt písemnou smlouvu
o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu.
Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu
a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté
podpory podle rozpočtových pravidel8), ne však delší
než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. Platnost
smlouvy o poskytnutí podpory může být prodloužena.
Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří
zejména“.
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8. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , v případě účasti více příjemců označení
toho příjemce, který bude řešení projektu koordinovat
ve vztahu k poskytovateli a jeho práva a povinnosti“.
9. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „nákladů“
vkládá slovo „projektu“ a slova „z veřejných prostředků“ se zrušují.
10. V § 9 odst. 1 písm. i) se slovo „spolupříjemců,“ nahrazuje slovy „dalších účastníků projektu,
případná“ a slova „z veřejných prostředků“ se nahrazují slovy „s uvedením výše výdajů státního rozpočtu“.
11. V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „vedení, účtování a“ zrušují a na konci textu písmene j) se doplňuje
slovo „projektu“.
12. V § 9 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) způsob vyhodnocení výsledků řešení projektu
včetně vypořádání poskytnuté podpory,“.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena m)
až q).
13. V § 9 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 1, § 17
odst. 2, v nadpisu hlavy VIII a v § 34 odst. 1 písm. a)
a b) se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , vývoje a inovací“.
14. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Je-li příjemcem účelové podpory na grantový
nebo programový projekt, popřípadě dalším účastníkem projektu, kterému má být poskytnuta podpora,
organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí podpory podle
rozpočtových pravidel8). Pro náležitosti rozhodnutí
o poskytnutí podpory se přiměřeně použijí ustanovení
o náležitostech smlouvy o poskytnutí podpory podle
odstavců 1, 2 a 4. Jsou-li příjemcem a dalším účastníkem projektu organizační složky státu v působnosti
jednoho správce rozpočtové kapitoly, neposkytují si
v souladu s rozpočtovými pravidly8) vzájemně peněžitá
plnění. V tomto případě postupuje poskytovatel stejně
jako u více příjemců podle odstavce 4.
(6) Rozhodnutí podle odstavce 5 poskytovatel
dále vydá v případě poskytnutí
a) institucionální podpory výzkumné organizaci podle zhodnocení jí dosažených výsledků,
b) účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,

Částka 33

(7) Výše uznaných nákladů a s tím související výše
podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu
řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než
50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí
podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak
o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na základě veřejné zakázky. Změny výše uznaných nákladů
a s tím související výše podpory musí být zdůvodněné,
podložené schválenými činnostmi a změnou smlouvy
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí
podpory a musí splňovat podmínky podpory uvedené
v tomto zákoně.“.
15. V § 9 odst. 8 se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují.
16. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova „nebo výzkumných záměrů“ a ve větě třetí se slova „nebo výzkumný záměr“ zrušují.
17. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „spolupříjemce“ nahrazují slovy „další účastník“, slovo „spolupříjemci“ se nahrazuje slovy „dalšímu účastníkovi“
a slova „spolupříjemce organizační složkou“ se nahrazují slovy „příjemce nebo další účastník organizační
složkou státu zřízenou jiným zřizovatelem než je poskytovatel“.
18. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Poskytovatel poskytuje příjemcům podporu
na projekty, které nejsou veřejnými zakázkami, jednorázově na daný kalendářní rok, v ostatních případech
v termínech stanovených smlouvou nebo rozhodnutím
o poskytnutí podpory.“.
19. V § 10 se odstavce 4 a 5 zrušují.
20. V nadpisu § 11 se na konci textu doplňuje
slovo „projektu“.
21. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Příjemce podpory na řešení projektu aplikovaného výzkumu uzavře s uživatelem výsledků
smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději před ukončením řešení projektu. Při
uzavírání smlouvy o využití výsledků se vychází
z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům
uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory podle § 9
odst. 1 písm. h).“.
22. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují.

c) podpory na mezinárodní spolupráci, nebo

23. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „či výzkumného záměru“ zrušují.

d) institucionální podpory na projekt operačního
programu ve výzkumu, vývoji a inovacích.

24. V § 11 odst. 2 písm. d) se slova „do které musí
být výsledky uplatněny“ nahrazují slovy „ve které bu-
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dou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu“.
25. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.
26. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Podporu lze poskytnout pouze za podmínky
zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem
i poskytovatelem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.“.
27. V § 12 se odstavce 2 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
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vkládá slovo „poskytnutí,“ a slova „prostředků poskytnutých na podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků“ se nahrazují slovem „podpory“.
34. V § 14 odst. 4, v nadpisu hlav V a VII, v nadpisu § 17, v § 17 odst. 1, 2 a 5, 6 a 8, § 18 odst. 2
písm. f) a g), § 18 odst. 3, 7, 10 a 11, § 19 odst. 1 až
3, § 20 odst. 1 a 2, § 21 odst. 2 až 4 a 6 až 8, v nadpisu
§ 22 až 24, v § 22 odst. 1 až 6, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1,
3 a 4, § 25 odst. 1 písm. a) a b), § 25 odst. 2, § 26
odst. 1, § 34 odst. 1 písm. d), § 36 odst. 2 písm. a)
a v § 36 odst. 5 se slova „a vývoji“ nahrazují slovy „ , vývoji a inovacích“.

29. V § 13 odst. 1 větě první se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují a slova „uznaných nákladů“ se nahrazují slovy „vynaložených nákladů projektu“.

35. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V případě, že jsou do informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši
poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum,
vývoj a inovace, která v návrhu výdajů na výzkum,
vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být
podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.“.

30. V § 13 odst. 2 větě první a větě druhé se slova
„nebo výzkumného záměru“ zrušují.

36. § 15 a 16 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 18a znějí:

28. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud je předmět řešení projektu nebo jiné
aktivity výzkumu, vývoje a inovací předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti,
poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích
s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví zákon.“.

31. V § 13 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 15 zní:
„(3) Poskytovatel je povinen provádět finanční
kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních
předpisů15) nejméně u 5 % objemu účelové a institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce.
15

) § 39 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2001
Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Poskytovatel je povinen při závěrečném hodnocení projektů po ukončení jejich řešení postupem
podle § 21 odst. 4 až 7 zhodnotit dosažení cílů stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené
podle § 9 odst. 1 až 4, popřípadě v rozhodnutí o poskytnutí podpory, dosažené výsledky projektu, jejich
vztah k cílům projektu a poskytnout o nich do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje, jejichž rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.
33. V § 14 odst. 1 se za slovo „Neoprávněné“

„§ 15
Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace
(1) Vlastníkem majetku pořízeného z podpory je
příjemce.
(2) Pokud se na pořízení majetku podílí více
účastníků projektu, stávají se vlastníky příslušných
podílů majetku podle úpravy obsažené ve smyslu § 9
odst. 1 písm. i) ve smlouvě nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory.
§ 16
Práva k výsledkům a jejich využití
(1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze
chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17),18), je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich
zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
(2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze
chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17),18), potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit
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jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické
právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na
úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke
zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, patří
příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví
způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem.
(4) Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení
podle odstavců 1 a 2, platí, že v případě
a) výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky
za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě
o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak18a),
b) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve
výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek
stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které
se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
c) výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití
výsledků dohoda o způsobu a termínech využití
výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
d) nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v době
stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky
k využití za nediskriminujících podmínek za tržní
cenu všem zájemcům.
18a

) Články 32 až 38 Smlouvy o založení Evropského společenství, v platném znění.
Článek 9 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (uveřejněn v Úředním věstníku dne
30. 12. 2006 pod č. 2006/C 323/01).“.

37. V § 17 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) platné znění programu schváleného vládou podle
§ 5 odst. 2 a 3 a posouzeného Evropskou komisí
nebo skupiny grantových projektů a dále předpokládanou dobu jejich zahájení a ukončení,“.
38. V § 17 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) název a sídlo poskytovatele a telefon a elektronickou adresu jeho kontaktního pracovníka.“.
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39. V § 17 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3
až 6.
40. V § 17 odst. 4 větě druhé, § 24 odst. 3 a v § 36
odst. 4 a 5 se slova „a vývoj“ nahrazují slovy „ , vývoj
a inovace“.
41. V § 17 odst. 4 větě první se za slovo „složkám“ vkládají slova „státu nebo územních samosprávných celků“ a slova „Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se“ se nahrazují slovy „ministerstva, zabývajícím se“.
42. V § 17 odstavec 5 zní:
„(5) Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace nebo formou zvýšení výdajů organizační složky státu nebo územního
samosprávného celku nebo organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, podle
rozpočtových pravidel.“.
43. V § 18 odst. 2 písm. g) se slova „Ministerstva
obrany nebo Ministerstva vnitra“ nahrazují slovem
„ministerstva“.
44. V § 18 odst. 5 se slova „uchazeč, jde-li o uchazeče, který není zřízen zvláštním právním předpisem
nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem
uchazeče,“ zrušují.
45. V § 18 odst. 10 se slova „občan takového
státu“ nahrazují slovy „Švýcarské konfederaci nebo
občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník
jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu“, písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).
46. V § 18 odst. 11 se věta druhá zrušuje.
47. § 19 včetně nadpisu zní:
„§ 19
Zadávací dokumentace
(1) Poskytovatel zpracuje pro vyhlášení veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích zadávací dokumentaci jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu. Poskytovatel zajistí, aby zadávací dokumentace byla úplná.
Zadávací dokumentace obsahuje zejména:
a) údaje o programu podle § 17 odst. 2 písm. a) až e)
a g) nebo skupině grantových projektů,
b) podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích,
c) upřesněné položky způsobilých nákladů podle
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podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích,
další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 odst. 5, pokud jsou
stanoveny,
rozsah požadovaných údajů a pokyny pro zpracování návrhu projektu, popřípadě povinné přílohy,
vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů,
uchazečích a dalších účastnících projektu určených
ke zveřejnění,
v případě dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích požadavky na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6,
místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů a pro vyhlášení výsledku veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích.

(2) Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích je poskytovatel povinen
zpracovat zadávací dokumentaci pro první i pro druhý
stupeň veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(3) Zadávací dokumentaci poskytovatel zveřejní
na místě a v době, které byly oznámeny při vyhlášení
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“.
48. V § 20 odst. 1 větě třetí se za slovo „stupeň“
vkládají slova „i druhý stupeň“.
49. V § 20 odst. 2 větě první se slovo „zhodnocení“ nahrazuje slovem „vyhodnocení“.
50. V § 20 odst. 2 větě třetí se slova „240 kalendářních dnů a končí nejpozději 30 kalendářních dnů
před vyhlášeným předpokládaným termínem uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory“ nahrazují slovy „180 kalendářních dnů u jednostupňové a 240 kalendářních
dnů u dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích“.
51. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Pro přijímání návrhů projektů poskytovatel
jmenuje komisi pro přijímání návrhů projektů. Složení
komise, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla činnosti komise stanoví
poskytovatel. Členové komise nesmí být ve vztahu
k předmětu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo k uchazečům podjati, zejména se nesmí
podílet na zpracování projektu, nesmí mít osobní zájem
na rozhodnutí o poskytnutí podpory určitému projektu a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní
či jiný obdobný poměr.“.
52. V § 21 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích ustaví
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poskytovatel odborný poradní orgán. Složení odborného poradního orgánu, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který
zveřejní nejpozději při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ustanovení odstavce 1 věty
třetí o nepodjatosti se pro členy odborného poradního
orgánu použije obdobně.
(5) Poskytovatel je povinen zajistit ke každému
návrhu projektu nejméně 2 posudky oponentů jako
podklad pro hodnocení návrhu projektu odborným
poradním orgánem s výjimkou případu, kdy na základě
zdůvodněného doporučení odborného poradního
orgánu rozhodne, že návrh projektu nebude ze zásadních důvodů dále hodnocen a bude vyřazen z veřejné
soutěže ve výzkumu a vývoji. Ustanovení odstavce 1
věty třetí o nepodjatosti se pro oponenty použije obdobně. Za způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů odpovídá poskytovatel.“.
53. V § 21 odst. 6 se za slovo „zajistí“ vkládají
slova „ , s výjimkou podle odstavce 5,“ a slova „na základě posudků“ se nahrazují slovy „s přihlédnutím
k posudkům“.
54. V § 21 odst. 7 se na konci věty druhé doplňují
slova „prostřednictvím internetu“ a ve větě třetí se slova
„informuje uchazeče na základě jeho písemné žádosti
o výsledku“ nahrazují slovy „umožní uchazeči se seznámit s výsledkem“.
55. V § 21 odst. 8 větě druhé se slovo „povolenou“ zrušuje a ve větě druhé a třetí se slova „z veřejných prostředků“ zrušují.
56. V § 21 odst. 9 se slova „nebo oborové rady
Grantové agentury Akademie věd České republiky“
zrušují.
57. V § 22 odst. 2 se slova „výzkumu a vývoje“
zrušují.
58. V § 22 odst. 3 písm. a) se slovo „převzetí“ nahrazuje slovem „zveřejnění“.
59. V § 22 odst. 6 se slovo „uznaných“ a slova „na
řešení“ zrušují.
60. V § 22 odstavec 7 zní:
„(7) V zadávací dokumentaci pro druhý stupeň
veřejné soutěže poskytovatel stanoví způsob dopracování návrhu a podmínky jeho podání.“.
61. V § 23 se odstavec 3 zrušuje.
62. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích poskytovatel zruší, pokud je vyhlášení veřejné
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Částka 33

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo její zadávací dokumentace v rozporu s tímto zákonem, s vládou schváleným programem nebo výsledkem jeho posouzení Evropskou komisí.“.

těží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Údaje těchto čtyř
částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
jsou provozovatelem využívány k cílům stanoveným
v odstavci 2.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.

(2) Účelem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je poskytovat informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků veřejnosti a poskytovatelům s cílem
a) informovat veřejnost a uchazeče o vyhlášených veřejných soutěžích výzkumu, vývoje a inovacích
a jejich výsledcích,
b) informovat veřejnost o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,
c) informovat další orgány a osoby stanovené zvláštními právními předpisy32) nebo mezinárodními
smlouvami,
d) kontrolovat poskytování a použití účelové nebo
institucionální podpory,
e) připravovat návrh státního rozpočtu a zajistit další
zvláštními právními předpisy32) stanovené činnosti
poskytovatelů nebo orgánů výzkumu, vývoje
a inovací podle tohoto zákona,
f) hodnotit výsledky výzkumných organizací a programů a poskytovat informace vládě a veřejnosti.

63. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud je veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích zrušena z důvodů uvedených v odstavci 1, uchazeč
nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů.“.
64. V § 24 odst. 5 se slova „odstoupit s tím“ nahrazují slovy „odstoupit tím“, slova „do 7 kalendářních
dnů je povinen“ se zrušují a slovo „oznámit“ se nahrazuje slovem „oznámí“.
65. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V případě nedodržení lhůty pro uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory nebo podmínek pro
vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9
způsobené důvody na straně poskytovatele má příjemce nárok na náhradu z rozpočtu poskytovatele ve
výši odpovídající plánovaným nákladům na řešení projektu za období od data zahájení řešení projektu schváleného v návrhu projektu do data uzavření smlouvy
o poskytnutí podpory, popřípadě vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory.“.
66. V § 26 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.
67. V § 26 odst. 2 se slova „každém účelově financovaném projektu“ nahrazují slovy „každé poskytnuté
podpoře“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „10“ a slova
„ukončení účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory
nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
podle § 9“ se nahrazují slovy „poskytnutí podpory“.
68. V § 26 se odstavec 3 zrušuje.
69. Hlava VI včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 se zrušuje.
70. § 30 až 32 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 32 znějí:
„§ 30
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
(1) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
je informační systém veřejné správy31) zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů
o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků a dalších údajů za podmínek stanovených tímto zákonem. Má čtyři vzájemně provázané
části, kterými jsou centrální evidence projektů, centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, rejstřík informací o výsledcích a evidence veřejných sou-

(3) Výběr technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz informačního
systému výzkumu, vývoje a inovací, jeho číselníky a datové prvky, způsob kontroly úplnosti údajů a vazeb
mezi nimi a koncepční záměr informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací navrhuje po projednání s poskytovateli provozovatel a správce datových prvků a číselníků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „provozovatel“) a schvaluje správce informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.
§ 31
Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
(1) Podmínkou poskytnutí podpory v daném kalendářním roce je předání údajů o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací poskytovatelem a jejich
zařazení do informačního systému výzkumu, vývoje
a inovací provozovatelem podle podmínek stanovených
správcem v souladu s ustanovením § 30 odst. 3.
(2) Poskytovatel ve lhůtě nejméně 15 dnů před
vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích předá provozovateli údaje o této veřejné soutěži
pro evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji
a inovacích. Do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích předá poskytova-
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tel provozovateli údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Postup při předání údajů o vyhlašovaných veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích a jejich
vyhodnocení poskytovatelem provozovateli upraví
prováděcí právní předpis.
(3) Údaje o projektech a jejich výsledcích, o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací dosažených s podporou, je příjemce povinen předat poskytovateli ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem v souladu s odstavci 4 až 6. Ve stejné formě a termínech může
výzkumná organizace předat poskytovateli údaje
o svých dalších výsledcích dosažených v uplynulých
5 letech. Postup při předání údajů o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a jejich výsledcích
příjemcem poskytovateli upraví prováděcí právní předpis.
(4) Poskytovatel předá údaje o projektech nebo
aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných
z jeho rozpočtové kapitoly provozovateli do 50 kalendářních dnů
a) od počátku kalendářního roku u projektů nebo
aktivitách výzkumu, vývoje a inovací zahájených
v minulých letech a řešených v daném roce, nebo
b) ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí
podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory u nově zahajovaných projektů
nebo aktivit výzkumu, vývoje a inovací.
(5) Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke
změně údajů předaných podle odstavce 4, poskytovatel
předá nové údaje o řešených projektech a aktivitách
výzkumu, vývoje a inovací provozovateli nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala
nebo byla poskytovateli oznámena.
(6) Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho
rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění
a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (dále jen „uplatnění“), nejpozději
do 150 kalendářních dnů od počátku roku, obdobné
údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, s výjimkou údajů o výsledcích projektů, jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u nichž lhůta
na předání provozovateli činí 730 dní. Poskytovatel
předá do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací i údaje o dalších výsledcích výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech.
(7) Postup při předání údajů o projektech a jejich
výsledcích, o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací
a o výsledcích výzkumných organizací podle odstav-
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ců 4 až 6 poskytovatelem provozovateli upraví prováděcí právní předpis.
(8) Provozovatel zařadí do informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací údaje předložené poskytovatelem, které splňují náležitosti stanovené tímto zákonem, a oznámí tuto skutečnost poskytovateli ve lhůtě
od doručení údajů do
a) 10 kalendářních dnů u údajů o veřejných soutěžích
ve výzkumu, vývoji a inovacích, údajů o projektech
nebo údajů o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací,
b) 60 kalendářních dnů u údajů o výsledcích projektů
a o výsledcích výzkumných organizací.
(9) Údaje jsou považovány za zařazené pouze
v případě, že provozovatel potvrdí jejich zařazení do
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na
základě kontroly úplnosti údajů. Postup při zařazení
údajů předaných poskytovatelem do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací provozovatelem podle odstavce 8 upraví prováděcí právní předpis.
(10) Provozovatel je povinen provést nejpozději
do 90 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku
následujícího po zařazení údajů do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací kontrolu souladu
mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech. Při zjištění nesouladu mezi údaji nebo dojde-li
změnou zvláštních právních předpisů ke změně číselníků nebo datových prvků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30 odst. 3, je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu
předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31
odst. 5.
(11) Provozovatel poskytne z informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
a) veřejnosti všechny údaje informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou chráněny
podle zvláštních právních předpisů22), způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
b) poskytovateli na základě písemné žádosti všechny
údaje informačního systému výzkumu, vývoje
a inovací, které do něj poskytl,
c) příjemci na základě písemné žádosti všechny údaje
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
o jeho projektech a výsledcích jím dosažených,
které jsou chráněny podle zvláštních právních
předpisů22),
d) správci všechny údaje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
e) dalším orgánům a osobám stanoveným zvláštními
právními předpisy32) nebo mezinárodními smlou-
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vývoj a inovace, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky podle
§ 3 odst. 3 písm. f).

vami České republiky údaje stanovené těmito
předpisy nebo smlouvami.
(12) Způsob a termíny poskytnutí údajů z informačního systému výzkumu, vývoje a inovací stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 32
Obsah informačního systému výzkumu,
vývoje a inovací
(1) Centrální evidence projektů obsahuje zejména
údaje určující projekt, název a předmět řešení projektu,
jeho příjemce, řešitele, dalšího účastníka projektu
a osobu jemu odpovědnou za řešení projektu, dobu
řešení projektu, celkové náklady projektu a jejich členění, výši podpory s uvedením výše výdajů ze státního
rozpočtu, stupeň důvěrnosti údajů a po ukončení řešení
projektu jeho zhodnocení poskytovatelem. Údaje centrální evidence projektů stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje
a inovací obsahuje údaje o
a) příjemci a výši podpory
1. specifického vysokoškolského výzkumu podle
§ 3 odst. 2 písm. c),
2. výzkumných organizací podle zhodnocení jimi
dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a),
3. na mezinárodní spolupráci České republiky ve
výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) poskytovateli a výši podpory na programy podle
§ 2 odst. 2 písm. h) a dále údaje o
1. názvu programu, jeho cílech a době jeho trvání,
2. schválené výši podpory na uskutečňování programu celkem a v jednotlivých letech řešení,
3. schválení vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku,
4. výsledku posouzení Evropské komise, pokud je
program oznámen Evropské komisi,
5. způsobu zveřejnění platného znění programu,
c) poskytovateli a výši podpory vynaložené na
1. skupiny grantových projektů podle § 3 odst. 2
písm. a),
2. zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na zadání veřejné zakázky
podle § 3 odst. 3 písm. d),
3. finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční ocenění
propagace či popularizace výzkumu, vývoje
a inovací podle § 3 odst. 3 písm. e),
4. náklady spojené s činností Rady pro výzkum,
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Obsah údajů centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Rejstřík informací o výsledcích obsahuje zejména údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením
výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl
podporován, příjemce, autory výsledku, druh výsledku, název výsledku a jeho popis, rok uplatnění výsledku a stupeň důvěrnosti údajů. Obsah údajů rejstříku informací o výsledcích stanoví prováděcí právní
předpis.
(4) Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovací obsahuje údaje zahrnující zejména podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
podle § 17 a údaje o jejím vyhodnocení podle § 31.
Obsah údajů evidence veřejných soutěží ve výzkumu,
vývoji a inovacích stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Z osobních údajů smí informační systém výzkumu, vývoje a inovací obsahovat pouze jméno, příjmení, rodné číslo a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele nebo dalších fyzických osob
podílejících se na projektu nebo autorů jeho výsledků.
Nemá-li řešitel nebo další fyzická osoba přidělené
rodné číslo, pak jeho jméno, příjmení, státní příslušnost
a identifikační kód stanovený správcem informačního
systému výzkumu, vývoje a inovací, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na projektu nebo autorů jeho
výsledků.
32

) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.

71. V § 33 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou oblastí, které zabezpečuje Rada pro
výzkum, vývoj a inovace podle § 35“.
72. V § 33 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod
čarou č. 32a znějí:
„(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odpovídá za
a) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států
Evropských společenství s působností pro výzkum a vývoj a včetně užití prostředků na výzkum
a vývoj z fondů Evropské unie,
b) koncepci podpory velké infrastruktury,
c) specifický vysokoškolský výzkum,
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(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace plní úkoly
podle tohoto zákona a zabezpečuje zejména

mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě,
kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje před
schválením těchto programů vládou,
přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů
a její předložení vládě,
hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou,
návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové
agentury České republiky,
zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací České republiky,
zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich
předložení vládě,
úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30
a schvaluje provozní řád informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací,
zpracování stanovisek k materiálům předkládaným
vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací,
jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj
a inovace Evropských společenství a s vadami
pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších
zemí,
zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací,
návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj
a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a,
zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách nebo k žádosti o změnu tohoto povolení,
popřípadě k žádosti o povolení dovozu lidských
embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, kterým je
Bioetická komise,
plnění dalších úkolů a povinností stanovených
tímto zákonem, zvláštním právním předpisem
nebo uložených vládou.

a) přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství,

(3) Rada pro výzkum, vývoj a inovace má 17 členů
včetně předsedy. Členy Rady pro výzkum, vývoj

d) výkon správní funkce ústředního správního úřadu
pro výzkum a vývoj podle zvláštních právních
předpisů32a).

b)

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
předkládá zprávu o průběhu a výsledcích spolupráce
v mezinárodních orgánech a organizacích po projednání s Radou pro výzkum, vývoj a inovace vládě a po
projednání vládou tuto zprávu zveřejní.

c)

32a

) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

73. V § 34 odst. 1 úvodní větě se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy“ a slova „ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj“ se nahrazují slovy „ze své rozpočtové
kapitoly podle § 4,“.
74. V § 34 odst. 1 písm. b) se slova „nezahrnutých
do Národního programu výzkumu,“ zrušují.

d)

e)

f)
g)

h)

75. V § 34 odst. 1 se písmena c) a f) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c)
a d).
76. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , plnění cílů, pokud byly stanoveny,
a zhodnocení dosažených výsledků“.

i)
j)

77. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Ústřední a jiné správní úřady, které podle zákona o státním rozpočtu České republiky neposkytují
podporu ze své rozpočtové kapitoly podle § 4, zabezpečují v oblasti své působnosti přípravu programů, jejichž realizaci zajistí Technologická agentura České republiky.“.
78. § 35 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 33 a 34 zní:

k)
l)

m)

„§ 35
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
(1) Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu,
vývoje a inovací.

n)
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a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na
návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak,
aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací.
(4) Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy odvolává vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Člen Rady
pro výzkum, vývoj a inovace může písemně požádat
předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace o předložení návrhu vládě na své odvolání z této funkce. Do
doby, než vláda rozhodne o návrhu na jeho odvolání,
zůstává členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(5) Orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace
jsou předseda a předsednictvo. Předsedou Rady pro
výzkum, vývoj a inovace je člen vlády. Předsedu Rady
pro výzkum, vývoj a inovace jmenuje a odvolává vláda
na návrh předsedy vlády. Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace tvoří předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a tři místopředsedové volení
z členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo řídí činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace
mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost poradních
orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(6) Členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace
je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní
vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné
funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní
náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34). Funkční období členů
Rady pro výzkum, vývoj a inovace je čtyřleté. Člen
Rady pro výzkum, vývoj a inovace může být jmenován
nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.
(7) Rada pro výzkum, vývoj a inovace ustavuje
jako své odborné a poradní orgány zejména
a) odborné komise pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky
v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací,
b) Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných
organizací a ukončených programů,
c) Bioetickou komisi, která zpracovává podklady pro
řešení úkolů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek Rady
pro výzkum, vývoj a inovace k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto
povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk.
Předsedou Bioetické komise je člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Částka 33

(8) Členství v odborných a poradních orgánech
Rady pro výzkum, vývoj a inovace nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví předseda
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a cestovní náhrady,
které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených
zákoníkem práce34).
(9) Členy odborných a poradních orgánů Rady
pro výzkum, vývoj a inovace volí z předních odborníků pro danou oblast výzkumu, vývoje a inovací Rada
pro výzkum, vývoj a inovace, a jmenuje je a na návrh
Rady pro výzkum, vývoj a inovace odvolává její předseda.
33

) § 3 věta druhá zákoníku práce.

34

) Část sedmá zákoníku práce.“.

79. V § 36 odst. 2 písm. a) se slovo „programů“
nahrazuje slovy „skupin grantových projektů“.
80. V § 36 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) jednání s příslušnými orgány České republiky
nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
h) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.“.
81. V § 36 odstavec 3 zní:
„(3) Orgány Grantové agentury České republiky
jsou předseda, předsednictvo, vědecká rada a kontrolní
rada Grantové agentury České republiky. Funkce předsedy, členů předsednictva a členů vědecké rady Grantové agentury České republiky je veřejnou funkcí, která
nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice.
Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši
stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve
výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34).“.
82. V § 36 odst. 5 větě první se slovo „vydává“
nahrazuje slovy „o vydání“ a ve větě poslední se slova
„projektů základního výzkumu“ nahrazují slovy
„grantových projektů“.
83. V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je koncepčním orgánem Grantové agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu
Grantové agentury České republiky ustavení a zaměření
oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové
agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Vědecká rada Grantové agentury České republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje
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a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj
a inovace.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
84. V § 36 odst. 7 věta první zní: „Kontrolní rada
Grantové agentury České republiky je kontrolním
orgánem Grantové agentury České republiky, který
kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na
postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového
projektu, a který předkládá svá stanoviska předsednictvu Grantové agentury České republiky.“.
85. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
„§ 36a
Technologická agentura České republiky
(1) Zřizuje se Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze.
(2) Technologická agentura České republiky je
organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Technologická agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Technologická agentura České republiky je povinna mít účetní
závěrku ověřenou auditorem.
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:
a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu,
vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání
veřejných zakázek,
b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo
rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů
programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury
České republiky a zpráv o její činnosti,
g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
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zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo
Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti
poskytované podpory se společným trhem,
j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(4) Orgány Technologické agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, výzkumná rada
a kontrolní rada Technologické agentury České republiky. Funkce předsedy, členů předsednictva a členů
výzkumné rady Technologické agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda,
a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34).
(5) Předseda Technologické agentury České republiky zastupuje Technologickou agenturu České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu Technologické agentury České republiky jmenuje z členů předsednictva Technologické
agentury České republiky a odvolává na návrh Rady
pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(6) Předsednictvo Technologické agentury České
republiky je výkonným orgánem Technologické agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá
vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh
rozpočtu Technologické agentury České republiky.
Předsednictvo Technologické agentury České republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva Technologické agentury České republiky je čtyřleté
s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě
následující. Členy předsednictva Technologické agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo
Technologické agentury České republiky koordinuje
činnost oborových komisí jako poradních orgánů
Technologické agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení
podpory.
(7) Výzkumná rada Technologické agentury České republiky je koncepčním orgánem Technologické
agentury České republiky, který zejména navrhuje
předsednictvu Technologické agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, vyjadřuje
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se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň Technologické
agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Výzkumná rada Technologické agentury České
republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků
jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum,
vývoj a inovace.
(8) Kontrolní rada Technologické agentury České
republiky je kontrolním orgánem Technologické agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má
Technologická agentura České republiky příslušnost
hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového projektu,
a který předkládá svá stanoviska předsednictvu Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada
Technologické agentury České republiky je oprávněna
vyžádat si při kontrole rozdělování finančních prostředků nezávislý audit. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro
předsednictvo Technologické agentury České republiky závazná. Kontrolní rada Technologické agentury
České republiky má deset členů, které z řad odborníků
jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických
osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční
období členů kontrolní rady Technologické agentury
České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada
Technologické agentury České republiky předkládá
Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti.
Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu
Technologické agentury České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní
rady Technologické agentury České republiky může
být přiznána za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní
rady Technologické agentury České republiky Poslanecká sněmovna.“.
86. § 37 zní:
„§ 37
Územní samosprávné celky postupují podle tohoto zákona obdobně a podle ustanovení § 5 až 6 přiměřeně; ustanovení § 5 odst. 2 věty třetí a § 5a odst. 4
se nepoužijí.“.
87. § 39 zní:
„§ 39
Vláda vydá nařízení k provedení § 13 odst. 4, § 31
odst. 2, 3, 7, 9 a 12 a § 32 odst. 1 až 4.“.

Částka 33

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
vztahují dosavadní právní předpisy.
2. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno
a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí
podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům
institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů
ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu
výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
3. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno
a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí
podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději
k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou
prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů
ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.
4. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno
a k nimž vydal poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí
podpory na 5 nebo 6 let přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, může poskytovatel prodloužit až na
7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011. Podmínky prodloužení v souladu s bodem 2 stanoví poskytovatel
a vydá rozhodnutí o změně výše uznaných nákladů
a institucionální podpory výzkumného záměru.
5. Pro výzkumné organizace, na které se nevztahují body 2 až 4, se ustanovení zákona č. 130/2002 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé použijí od 1. ledna roku následujícího po
roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Rada pro výzkum a vývoj podle § 35 odst. 6
zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za Radu pro
výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona
č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do funkčního období člena Rady
pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona
č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započte i doba jeho funkčního
období člena Rady pro výzkum a vývoj podle § 35
odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Sbírka zákonů č. 110 / 2009

Částka 33

7. Do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona
vláda jmenuje předsednictvo Technologické agentury
České republiky a schválí její statut.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné
soutěži ve výzkumu a vývoji.
2. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů.
3. Nařízení vlády č. 28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů.
4. Nařízení vlády č. 67/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
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/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006
Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 písm. a), v § 2 odst. 4, v § 11 odst. 2,
v § 18 odst. 2 písm. a), v § 23 odst. 1, v § 29 odst. 2,
v § 34 odst. 1, v § 40 odst. 1 a 2, v § 70 odst. 1, v § 81
odst. 1 a v § 84 odst. 1 se za slovo „vývojovou“ vkládají
slova „a inovační“.
2. V § 2 odst. 8, v § 6 odst. 1 písm. f), v § 9 odst. 1
písm. i), v § 18 odst. 3 větě druhé a větě třetí, v § 24
odst. 1 písm. b), v 27 odst. 1 písm. h), v § 30 odst. 1
písm. a), v § 39 odst. 4 písm. c), v § 39 odst. 8 písm. b),
v § 40 odst. 3, v § 79 odst. 4 a v § 82 odst. 2 písm. c) se
za slovo „vývojové“ vkládají slova „a inovační“.
3. V § 18 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 8e zní:
„b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního
právního předpisu8e),
8e

) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Nařízení vlády č. 83/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné
soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/ Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c)
/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vý- až h).
voje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkum4. V § 18 se na konci textu odstavce 7 doplňují
ných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
slova „ ; veřejná vysoká škola je povinna zajistit, aby
prostředky fondů vytvořené převodem zůstatku příČl. IV
spěvku podle věty první použila pouze na financování
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
své činnosti, kterou se neúčastní hospodářské soutěže
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů na společném trhu ani ji nemůže touto činností ovlivvyhlásil úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře nit“.
výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků
5. V § 18 odstavec 8 zní:
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), jak vyplývá
„(8) Podmínky tvorby a užití fondů stanoví
ze zákonů jej měnících.
vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, aby prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo expeČÁST DRUHÁ
rimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostředZměna zákona o vysokých školách
nictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, byly
Čl. V
využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jejich výsledků nebo na výuku.“.
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
6. V § 18 odst. 9 písm. c) a v § 18 odst. 10 se slova
školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona „a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje
č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/ a inovací“.
/2004 Sb., 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
7. V § 18a odst. 4 větě druhé se slovo „rok“ nač. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/ hrazuje slovem „roky“.
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8. V § 18a se odstavec 7 zrušuje.
9. V § 20 odst. 1, v § 87 písm. r) a v § 91 odst. 2
písm. b) se slova „vědecké, výzkumné, vývojové“ nahrazují slovy „výzkumné, vývojové a inovační“.
10. V § 20 odst. 2, § 22 odst. 1 písm. c) se slova
„vědeckou, výzkumnou, vývojovou“ nahrazují slovy
„výzkumnou, vývojovou a inovační“.
11. V § 56 odst. 2 se na konec předposlední věty
vkládají slova „nebo den, ke kterému skončila udělená
akreditace“.
12. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:
„§ 60a
Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu
(1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná
vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu
vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů
zahraniční vysoké školy (dále jen „kurs“). Bližší podmínky kursu stanoví vnitřní předpis. Účastníci kursu
s ním musí být seznámeni předem.
(2) O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola
udělit mezinárodně uznávaný titul.
(3) Účastníci kursu nejsou studenty podle tohoto
zákona.“.
13. V § 70 odstavec 4 zní:
„(4) Pracovní poměr akademických pracovníků
lze sjednat jen na dobou určitou v délce od dvou do
pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat
opakovaně u téhož zaměstnavatele nejvýše dvakrát za
sebou, poté lze sjednat u téhož zaměstnavatele pracovní
poměr jen na dobu neurčitou. Sjedná-li zaměstnavatel
s akademickým pracovníkem pracovní poměr na dobu
určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené
ve větě prvé nebo druhé, a oznámil-li akademický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí,
že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Ustanovení
věty prvé až třetí neplatí pro docenty a profesory. Pracovní poměr akademických pracovníků starších 65 let
lze sjednat na dobu určitou i opakovaně; § 39 odst. 2
zákoníku práce se nepoužije.“.
14. V § 80 odst. 4 se doplňují slova „nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena“.
15. V § 80 odst. 4 větě druhé se slova „Akreditovaný studijní program lze zrušit, jestliže vysoká“ zrušují a nahrazují se slovem „Vysoká“.
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16. V § 91 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu8e).“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d)
a e).
17. V § 91 odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují
slovy „písm. d)“.
18. V § 91 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Ministerstvo může přiznat tato stipendia též občanům
České republiky studujícím na vysokých školách v zahraničí.“.
19. V § 95 odstavec 1 zní:
„(1) Vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu23) Ministerstva obrany financované
ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva
obrany, policejní vysoké školy jsou organizační složky
státu23) financované z kapitoly Ministerstva vnitra;
vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou
§ 14, 15, § 17 odst. 1 písm. c), § 18 až 20. Na státní
vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2.
Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky
podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5. Prostředky
podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5 na studenty,
kteří nejsou vojáky v činné službě, a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, poskytuje vojenské vysoké škole ministerstvo. V případě
poskytnutí dotace podle předcházející věty se na vojenské vysoké školy vztahuje § 18a.“.
20. § 107a se zrušuje.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka sjednaného před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. VII
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „výzkumu a vývoje1)“
nahrazují slovy „výzkumu, vývoje a inovací1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
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„1) § 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 30e odst. 1 písm. d) a v § 30e odst. 2
písm. c) bodě 1 se slova „podpoře výzkumu a vývoje“
nahrazují slovy „podpoře výzkumu, vývoje a inovací“.
3. V § 2 odst. 4 se slova „v informačním systému
výzkumu a vývoje3)“ nahrazují slovy „v informačním
systému výzkumu, vývoje a inovací3)“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) § 12 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 15 písm. k) se slova „schvaluje právní
úkony“ nahrazují slovy „uděluje předchozí písemný
souhlas k právním úkonům“, slovo „uvedené“ se nahrazuje slovem „uvedeným“ a slova „k nimž udělila
předchozí písemný souhlas dozorčí rada,“ se zrušují.
5. V § 17 odst. 1 písm. f), v § 18 odst. 2 písm. i),
v § 22 odst. 2 písm. a) a v § 29 odst. 3 se slova „projektů výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „projektů
výzkumu, vývoje a inovací“.
6. V § 17 odst. 1 písm. f) a v § 18 odst. 2 písm. i)
se slova „návrhy výzkumných záměrů a“ zrušují.
7. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slovo „zprávu“
doplňují slova „a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty“.
8. V § 18 odst. 3 větě druhé se za slovo „volby“
vkládají slova „ , popřípadě jmenování externích členů
podle odstavce 4,“.
9. V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení
a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) tvoří externí členové rady instituce jmenovaní spolupracujícími výzkumnými organizacemi nejméně dvě třetiny a nejvýše
tři čtvrtiny členů rady veřejné výzkumné instituce.“.
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) § 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 18 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Členství v radě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce, s výjimkou externích členů rady instituce, kteří jsou jmenováni
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za podmínek podle odstavce 4 spolupracujícími výzkumnými organizacemi.“.
11. V § 18 odst. 5 větě třetí se slovo „Členové“
nahrazuje slovy „Volení členové“ a na konec odstavce
se doplňuje věta „U veřejných výzkumných institucí
zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo
infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14)
jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni statutárními zástupci spolupracujících výzkumných organizací, a to v počtu odpovídajícím jejich poměrnému zastoupení.“.
12. V § 18 odst. 7 větě druhé se za slovo „zvolena“
vkládají slova „nebo jmenována“.
13. V § 18 odst. 11 větě první se slovo „Člen“
nahrazuje slovy „Volený člen“.
14. V § 19 odst. 1 písm. b) bodě 7 se za slovo
„smlouvu“ vkládají slova „o nájmu nemovitosti nebo
movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 nebo jinou
smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku
v hodnotě podle bodu 2“.
15. V § 19 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,“.
16. V § 21 odst. 6, v § 26 odst. 1 písm. c) a v § 29
odst. 3 se slova „podpory výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „podpory výzkumu, vývoje a inovací“.
17. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova „výzkumných
záměrů“ nahrazují slovy „výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“.
18. V § 26 odst. 2 se slova „projekty výzkumu
a vývoje“ nahrazují slovy „projekty výzkumu, vývoje
a inovací“ a slova „ , výzkumné záměry“ se zrušují.
19. V § 27 odst. 1 se za slovo „pohotovost“ vkládají slova „a příděl ze zisku“.
20. V § 27 odst. 2 se slova „ve výzkumu a vývoji23)“ nahrazují slovy „ve výzkumu, vývoji a inovacích23)“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
„23) § 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 27 odst. 2 a v § 29 odst. 3 se slovo „uznaných“ nahrazuje slovem „způsobilých“.
22. V § 28 odst. 8 větě první se za slovo „může“
vkládají slova „sama nebo společně s jinými osobami“,
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za slovo „osobu“ se vkládají slova „nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo
do takového sdružení vstoupit“.

19

23. V § 28 odst. 8 větě druhé se za slovo „vklad“
vkládají slova „ , včetně nemovitých věcí vložených do
veřejné výzkumné instituce zřizovatelem,“ a za slovo
„osoba“ se vkládají slova „provádí výzkum a vývoj
nebo“.
24. V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „nemovité věci
vložené do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem a“
zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova
„ , s výjimkou institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí dosažených výsledků“.
25. V § 29 odst. 3 se slova „výzkumných záměrů a“ zrušují.
26. V § 30e odst. 1 se věta poslední zrušuje.
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) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna koncesního zákona
Čl. IX
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách
a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona
č. 30/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci písmene g) slovo „nebo“
zrušuje.

27. V § 30e odst. 2 písm. c) bodu 1 se odkaz na
poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

2. V § 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které včetně
poznámky pod čarou č. 10a zní:

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných zakázkách

„i) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu, vývoji
a inovacích10a), s výjimkou případů, kdy cena za
provedení výzkumu, vývoje a inovací je hrazena
výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

Čl. VIII
V § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., písmeno d)
včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„d) jde o veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích19)
1. na projekt velké infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský výzkum,
2. které jsou hrazeny z institucionální podpory
a jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné
smlouvy, nebo
3. jejichž předmětem jsou služby ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích, s výjimkou
případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel
je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,

10a

) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2009, s výjimkou části druhé bodu 13, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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111
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

základními registry navzájem a základními registry
a agendovými informačními systémy, správa
oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle
tohoto zákona,

HLAVA I

g) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn
zapisovat referenční údaje do základního registru
a provádět změny zapsaných referenčních údajů.

OBECNÁ USTANOVENÍ

§3

ZÁKLADNÍ REGISTRY

§1
Předmět úpravy

Základní registry
Základními registry jsou
a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),

Tento zákon
a) vymezuje obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva
a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením,
užíváním a provozem,
b) zřizuje Správu základních registrů.

b) základní registr právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen
„registr osob“),

§2
Obecné pojmy

d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

a)
b)
c)

d)

e)

f)

V tomto zákoně se rozumí
základním registrem informační systém veřejné
správy1) uvedený v § 3,
referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba,
byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné
správy,
agendou souhrn činností spočívajících ve výkonu
vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci,
agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu
agendy,
informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými

1

c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),

§4
Údaje základního registru
(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje. Referenční vazby jsou kódy
nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje
jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické
osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané
referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci,
fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout
editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů
tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro
ověření správnosti zpracovávaných údajů.

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Editor zapíše referenční údaj do základního
registru nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému.
(4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje.
V případě pochybnosti editor označí referenční údaj
jako nesprávný; toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje
obdobně podle odstavce 3.
(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má
po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.
(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního
údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci,
ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.
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v základním registru se skutečným stavem, anebo
vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti
referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora
daného referenčního údaje.
(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho
přístup k údajům je zajišťován službou informačního
systému základních registrů.
(4) Fyzická osoba získává údaje, které jsou o ní
vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti občanským průkazem umožňujícím elektronickou identifikaci3); fyzická osoba může po ověření její
totožnosti umožnit přístup k údajům, které jsou o ní
vedeny, též třetí osobě.
§6
Správa základních registrů
(1) Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem
v Praze. Správa základních registrů je správní úřad,
který je podřízen Ministerstvu vnitra.

(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost
referenčního údaje obsaženého v základním registru,
nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že
tento zápis neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže,
že údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.

(2) Správa základních registrů je účetní jednotkou
a je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

§5
Využívání referenčních údajů základního registru

(1) Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů.

(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti
referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle jiných právních předpisů, a to aniž by
ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným
právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a) nejsou v základním registru obsaženy,
b) jsou označeny jako nesprávné,
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).

(2) Správa základních registrů zajišťuje
a) provoz informačního systému základních registrů
a jeho bezpečnost,
b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
d) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,
e) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů.

(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není
editorem daného údaje v základním registru, při své
činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených

(3) V čele Správy základních registrů stojí ředitel.
§7

(3) Správa základních registrů zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřed-

2

) § 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

3

) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
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nictvím informačního systému základních registrů
správcům základních registrů v nezměněné podobě.
(4) Správa základních registrů není oprávněna
k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených
v základních registrech.
(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou
pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně
přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
§8
Správce agendového informačního systému
(1) Správce4) agendového informačního systému
zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním
systémem a informačním systémem základních registrů
za účelem zapisování referenčních údajů.
(2) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy přiděleného správcem základního registru práv a povinností při komunikaci
agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů.
(3) Správce agendového informačního systému
používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických
osob vedené v registru osob.
§9
Identifikátory fyzických osob
(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen
záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu
agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení
fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou
byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby
a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového identifikátoru
fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu
k osobním údajům vedeným v základních registrech

4
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a v jiných informačních systémech veřejné správy orgán
veřejné moci při komunikaci základních registrů navzájem a základních registrů s agendovými informačními
systémy používá identifikátory, kterými jsou
a) kód agendy,
b) agendový identifikátor fyzické osoby.
§ 10
(1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem fyzické osoby.
(2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám.
(3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze
po přidělení měnit, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového
identifikátoru fyzické osoby v dané agendě záznamům
o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový agendový identifikátor fyzické
osoby.
(5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob záznamu o jedné
fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně
podle odstavce 4.
(6) Zjistí-li orgán veřejné moci nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci agendového informačního systému, v němž byl nedostatek
zjištěn. Příslušný správce agendového informačního
systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit
v agendovém informačním systému, a pokud je to možné, nedostatky odstraní.
(7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci základního registru obyvatel. Správce základního registru obyvatel ve spolupráci se správcem
agendového informačního systému prošetří, zda lze
zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se postupuje v případě, kdy
nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby zjistí správce základního registru obyvatel.
Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty
druhé, postupuje se podle odstavců 4 a 5.

) § 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
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§ 11
Působnost Úřadu
(1) Úřad
a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob
a agendové identifikátory fyzických osob a vede
jejich seznamy,
b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické
osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku.
(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá
výhradně Úřad pro vytváření agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich
převod podle odstavce 1 písm. b).
§ 12
Identifikátory osob zapsaných v registru osob
Identifikátorem právnické osoby a dalších subjektů vedených v registru osob je jednoznačný identifikátor přidělovaný podle jiných právních předpisů5).
§ 13
Kód agendy

kalendářní rok. Záznam o využívání údajů v základním
registru se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné správy.
(5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se
tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou
schránku, bezplatně výpis z příslušného základního registru do datové schránky.
(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad
referenčních údajů, které jsou o ní vedeny v základním
registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat
o změnu referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6). Kontaktní
místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4
odst. 3.
§ 15
Základní registry a informační systém základních
registrů jsou majetkem státu. Zvláštní právo pořizovatele databáze7), kterou je tvořen příslušný základní registr, vykonává správce příslušného základního registru.

Kód agendy je veřejným identifikátorem, který je
jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku
agend v registru práv a povinností.
§ 14
Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů
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HLAVA II
REGISTR OBYVATEL
§ 16

(1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy1).

V registru obyvatel jsou o fyzických osobách uvedených v § 17 vedeny referenční údaje a další údaje,
o nichž tak stanoví tento zákon.

(2) Ze základního registru se poskytují záznamy
o využívání údajů v základním registru za podmínek
stanovených tímto zákonem.

§ 17
Subjekty údajů

(3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje ze základního registru
pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.
(4) Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou
a) státní občané České republiky,
b) cizinci, kterým bylo podle jiného právního předpisu8) vydáno povolení k trvalému pobytu na
území České republiky nebo povolení k přechodnému pobytu na území České republiky na dobu
delší než 90 dnů,

5

) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

6

) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

7

) § 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8

) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9) a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), kteří na území
České republiky hodlají přechodně pobývat po
dobu delší než 3 měsíce,
d) cizinci, kterým byla na území České republiky
udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany11),
e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tato fyzická osoba bude vedena v registru
obyvatel.
§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
a)
b)
c)

d)

e)

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje
příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu podle jiného právního předpisu12) ve formě referenční vazby (kódu adresního
místa) na referenční údaj o adrese v registru
územní identifikace,
datum, místo a okres narození, u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil; údaj o místě a okrese narození na území
České republiky se vede ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v registru územní identifikace,
datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto roz-

9
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hodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území
České republiky se vede ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v registru územní identifikace,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů13),
h) záznam o zpřístupnění datové schránky subjektu
údajů14).
(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného
dokladu13) slouží k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné
správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného dokladu15) je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě
a který je neveřejný.
(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel.
(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní
údaje
a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro
potřeby agendových informačních systémů,
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů, který
obsahuje datum výdeje a identifikaci toho, kdo
údaje poskytl,
c) datum poslední změny údaje vedeného v registru
obyvatel.
§ 19
Zapisování údajů do registru obyvatel
(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je
editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel
a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. g) a v § 18 odst. 2

) Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.

10

) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

11

) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

12

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

) Například zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., zákon
č. 326/1999 Sb., zákon č. 325/1999 Sb.

14

) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

15

) Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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prostřednictvím agendového informačního systému občanských průkazů nebo agendového informačního systému cestovních dokladů.

vává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným
právním předpisem16) v rozsahu údajů podle § 18.

(2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b)
až d) je editorem Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18
odst. 1 písm. a) až g) a v § 18 odst. 2 prostřednictvím
agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.

§ 21

(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je
editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) podle jiného právního
předpisu prostřednictvím příslušného agendového informačního systému; údaj uvedený v § 18 odst. 1
písm. g) se zapisuje prostřednictvím příslušného agendového informačního systému, pokud tak stanoví jiný
právní předpis.
(4) Údaje uvedené v § 18 odst. 4 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa
základních registrů. Záznamy podle § 18 odst. 4 se zapisují v rozsahu
a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné úřední
osoby vykonávající agendu a označení subjektu,
pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,
b) den, měsíc, rok a čas využívání nebo poskytnutí
údajů,
c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
registru obyvatel, jejíž údaje jsou využívány nebo
poskytovány,
d) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel.
(5) Údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. h) zapisuje
do registru obyvatel správce agendového informačního
systému datových schránek.
§ 20
Správce registru obyvatel
(1) Správcem registru obyvatel je Ministerstvo
vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje
a) provoz registru obyvatel a jeho bezpečnost,
b) poskytování údajů z registru obyvatel podle § 58.
(3) Ministerstvo vnitra v registru obyvatel zpraco-

K umožnění výkonu volebního práva občana je
obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn
na základě dotazu okrskové volební komise využívat
referenční údaje z registru obyvatel v rozsahu čísla
elektronicky čitelných identifikačních dokladů, jména,
popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto
údaje sdělí obecní úřad obce s rozšířenou působností
neprodleně okrskové volební komisi.
§ 22
Uchovávání a likvidace údajů vedených
v registru obyvatel
(1) Údaje subjektu údajů se uchovávají v registru
obyvatel po dobu 3 let od smrti subjektu údajů nebo
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Tímto ustanovením nejsou dotčena
ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných
právních předpisech upravujících vedení agendových
informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel.
(2) Pokud není údaj podle § 18 odst. 1 písm. e)
v registru obyvatel veden, údaje subjektu údajů se
uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 let od posledního zápisu údaje nebo jeho změny týkající se alespoň jednoho z údajů uvedených v § 18 odst. 1.
(3) Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2
se údaje likvidují17), s výjimkou údajů podle § 18
odst. 4, které se vedou ještě po dobu následujících
10 let.
§ 23
Nové pořízení údajů
(1) Na základě podnětu subjektu údajů podaného
prostřednictvím správního orgánu, který vede agendu
evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede
agendu cizinců podle jiného právního předpisu, zajistí
Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel.
(2) Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově
pořídí opakovanou editací z agendového informačního
systému evidence obyvatel nebo agendového informač-

16

) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

17

) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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ního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích
podle jiného právního předpisu nebo jiného příslušného agendového informačního systému, na základě
podnětu subjektu údajů.
(3) Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle
posledního stavu vedeného v agendovém informačním
systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.
HLAVA III

a)

b)

c)

d)
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a) právnická osoba,
b) organizační složka právnické osoby,
c) organizační složka státu,
d) podnikající fyzická osoba22),
e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční
osoby23),
f) organizace s mezinárodním prvkem24),

REGISTR OSOB

pokud je zapsána do evidence podle jiného právního
předpisu25).

§ 24
Pojmy

§ 26

V tomto zákoně se rozumí
agendovým místem příslušný orgán, který vede
evidenci osob uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu18) nebo uděluje oprávnění k činnosti
podle jiného právního předpisu19),
editorem registru osob agendová místa a správce
registru osob v souvislosti s agendou správy identifikačních čísel,
identifikačním číslem osoby číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné
identifikaci subjektu,
identifikačním číslem provozovny20) číselný kód
označovaný zkratkou „IČP“, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který
vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání21).

Údaje vedené v registru osob
(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a dále provozní údaje
o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) O osobě se vedou referenční údaje
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba
uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního
rejstříku,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby
uvedené v § 25 písm. d) ve formě referenční vazby
(kódu agendového identifikátoru fyzické osoby)
na referenční údaj v registru obyvatel,
c) agendový identifikátor fyzické osoby,
d) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

§ 25
Subjekty vedené v registru osob
Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje
(dále jen „osoba“), je

e) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
f) právní forma,
g) záznam o zpřístupnění datové schránky,

18

) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

19

) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

20

) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

21

) Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22

) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

23

) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24

) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice,
ve znění pozdějších předpisů.

25

) Například zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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h) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na
registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti
u zahraniční fyzické osoby,
i) právní stav,
j) adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání
fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
k) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
l) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
m) adresa místa provozovny ve formě referenční
vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj
o adrese v registru územní identifikace,
n) adresa místa pobytu v České republice ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) ve formě referenční vazby
(kódu agendového identifikátoru fyzické osoby)
na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel.
(3) O osobě se vedou provozní údaje zapisované
prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy,
b) datum prvotního zápisu do registru osob,
c) datum poslední změny údaje vedeného v registru
osob.
(4) O osobě se vedou identifikátory
a) identifikační číslo osoby,
b) identifikační číslo provozovny.
(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě
elektronického požadavku příslušného agendového
místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c).
(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu
a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a)
až c), k) a m), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,
b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. k) a m), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.
(7) Správce registru osob poskytne neprodleně in-
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formaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo
identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.
(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo
identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační
číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně,
a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které
bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.
§ 27
Zapisování údajů do registru osob
(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje
a identifikátory do registru osob.
(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené
v § 26 odst. 2 písm. f) a i) formou kódované informace
vyjádřené pomocí číselníků.
§ 28
Správce registru osob
(1) Správcem registru osob je Český statistický
úřad.
(2) Správce registru osob je také editorem identifikátorů registru osob. Editor přiděluje identifikační
číslo osoby a identifikační číslo provozovny a zodpovídá za jejich správnost.
(3) Správce registru osob zajišťuje
a) provoz registru osob a jeho bezpečnost,
b) poskytování údajů z registru osob podle § 61.
HLAVA IV
REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
§ 29
Pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) územním prvkem
1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo
výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,
2. adresní místo, nebo
3. stavební objekt,
b) územně evidenční jednotkou jednotka sloužící pro
evidenci územních prvků stejného druhu, která
nemá hranici,
c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky
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(dále jen „katastr nemovitostí“) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo
k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba,
d) adresním místem takové místo v terénu, kterému
lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně
přiřadit adresu,
e) lokalizačními údaji územního prvku nebo územně
evidenční jednotky údaje, které jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
f) vazbou mezi územními prvky vztah, vyjadřující,
do kterých územních prvků daný územní prvek
náleží (nadřazené územní prvky) a z kterých
územních prvků se daný územní prvek skládá
(podřazené územní prvky),
g) vazbou územně evidenčních jednotek na územní
prvky vztah, vyjadřující jakých územních prvků
je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené
územní prvky) a ze kterých územních prvků se
územně evidenční jednotka skládá (podřazené
územní prvky),
h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu
části obce nebo v případě hlavního města Prahy
názvu katastrálního území, čísla popisného nebo
evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále
zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím
poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,
i) správním obvodem v hlavním městě Praze území,
na němž vykonává úřad městské části hlavního
města Prahy určený Statutem hlavního města
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Prahy některou přenesenou působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností.
§ 30
Veřejnost registru územní identifikace
a jeho správce
(1) Registr územní identifikace je veřejným seznamem.
(2) Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální.
§ 31
Obsah registru územní identifikace
(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje
o těchto základních územních prvcích
a) území státu,
b) území regionu soudržnosti podle jiného právního
předpisu27),
c) území vyššího územního samosprávného celku28),
d) území kraje29),
e) území okresu30),
f) správní obvod obce s rozšířenou působností31),
g) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32),
h) území obce33),
i) území vojenského újezdu34),
j) správní obvod v hlavním městě Praze35),
k) území městského obvodu v hlavním městě
Praze36),

26

) § 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

27

) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

28

) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

29

) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

30

) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů.

31

) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

32

) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
zákona č. 387/2004 Sb.

33

) § 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

34

) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

35

) Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36

) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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l) území městské části v hlavním městě Praze37),
m) území městského obvodu a městské části územně
členěného statutárního města38),
n) katastrální území39),
o) území základní sídelní jednotky40),
p) stavební objekt,
q) adresní místo,
r) pozemek v podobě parcely41).
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a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název,
b) lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára,
c) údaje o vazbách na územní prvky.
(3) Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je
a) pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve
kterém pozemek leží, a parcelní číslo,

(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje
o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný
právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru
územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové
územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1.

b) stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku,
na kterém je stavební objekt postaven, a dále

(3) Registr územní identifikace dále obsahuje
údaje o těchto územně evidenčních jednotkách
a) část obce42),
b) ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen
„ulice“).

(4) Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj,
který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru
územní identifikace. Kód územního prvku nebo
územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze
užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví
jinak.

(4) Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní
údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.
§ 32
Údaje vedené o územních prvcích
a územně evidenčních jednotkách
(1) O každém územním prvku se v registru
územní identifikace vedou
a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak,
b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod,
a nejde-li o adresní místo, též hranice,
c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na
územně evidenční jednotky.
(2) O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou

1. údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním,
pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které
stavební objekt přísluší, nebo
2. údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje.

(5) Definičním bodem územního prvku nebo
územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř
územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.
(6) Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu.
§ 33
Doplňující údaje vedené o územních prvcích
a územně evidenčních jednotkách
(1) K názvu území obce, území vojenského
újezdu, území městské části v hlavním městě Praze,
území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního území a základní sídelní
jednotky a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.

37

) § 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38

) § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39

) § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/
/2000 Sb.

40

) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41

) § 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb.

42

) § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

43

) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
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(2) O území obce se v registru územní identifikace
vede doplňující údaj o tom, zda obec je městys, město,
statutární město nebo hlavní město (dále jen „status
obce“).
(3) O území obce, území městské části v hlavním
městě Praze, území městského obvodu nebo městské
části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje o znaku a vlajce.
(4) O základní sídelní jednotce se vede doplňující
údaj o jejím charakteru, který je dán převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby základní
sídelní jednotky.
§ 34
Další údaje vedené o stavebním objektu
(1) O stavebním objektu se dále v registru územní
identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu,
způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany
a technickoekonomické atributy tohoto objektu, kterými jsou
a) měsíc a rok dokončení,
b) počet bytů u stavebního objektu s byty,
c) zastavěná plocha v m2,
d) obestavěný prostor v m3,
e) podlahová plocha v m2,
f) počet nadzemních a podzemních podlaží,
g) druh svislé nosné konstrukce,
h) připojení na vodovod,
i) připojení na kanalizační síť,
j) připojení na rozvod plynu,
k) připojení na rozvod elektrické energie,
l) způsob vytápění a
m) vybavení výtahem.
(2) Stavební objekt má jedno nebo více adresních
míst.
§ 35
Další údaje vedené o pozemku a adresním místě
(1) O pozemku se dále v registru územní identifikace vedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku,
typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické
atributy tohoto pozemku, kterými jsou
a) výměra parcely,
b) údaj o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcele.
(2) O adresním místě se dále v registru územní
identifikace vedou údaje o adrese a identifikační údaje
o čísle orientačním v ulici, pokud je přiděleno.
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§ 36
Zobrazení územních prvků
Územní prvky z registru územní identifikace jsou
zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo
nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena
propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě
též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.
§ 37
Zvláštní způsob vedení údajů
Údaje o nemovitostech důležitých z hlediska
obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou
v registru územní identifikace způsobem dohodnutým
s příslušným státním orgánem.
§ 38
Referenční údaje
(1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou
a) identifikační údaje,
b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně
na územně evidenční jednotky,
c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho
technickoekonomické atributy,
d) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,
e) adresy.
(2) V katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě, jsou referenčními
údaji i lokalizační údaje.
§ 39
Informační systém územní identifikace
(1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích
a územně evidenčních jednotkách se zřizuje informační
systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím
se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li
dále stanoveno jinak.
(2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní identifikace, s výjimkou těch
údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho
vytvoření. Informační systém územní identifikace
nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění.
(3) Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem.
(4) Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální, který
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vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému. Informační systém územní identifikace
je majetkem České republiky.
(5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady
mohou údaje stanovené tímto zákonem zapisovat do
informačního systému územní identifikace prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich
úkolů.
Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 40
Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách
na ostatní územní prvky o
a) území státu,
b) území regionu soudržnosti,
c) území vyššího územního samosprávného celku,
d) území kraje,
e) území okresu,
f) správním obvodu obce s rozšířenou působností,
g) správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,
h) území vojenského újezdu,
i) území městského obvodu v hlavním městě Praze,
j) území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,
zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru
územní identifikace.
§ 41
Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním
území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní
územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je
správce registru územní identifikace, prostřednictvím
informačního systému katastru nemovitostí.
§ 42
(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje
o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně
evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto
údajů, kterým je příslušný stavební úřad.
(2) Údaje o
a) definičním bodu stavebního objektu,
b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití
a jeho technickoekonomických atributech
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.
(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje
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stavební úřad do informačního systému územní identifikace.
(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem
údajů podle odstavců 2 a 3 obec, na jejímž území se
stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí
údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.
(5) Údaje o
a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,
b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,
c) typu a způsobu ochrany nemovitosti
zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru
územní identifikace, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.
§ 43
(1) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní
územní prvky a lokalizační údaje o
a) území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je
správce registru územní identifikace, v případě
1. sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení
Ministerstva vnitra,
2. změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,
3. rozdělení obcí na základě opisu pravomocného
rozhodnutí krajského úřadu,
4. změny lokalizačních údajů bezprostředně po
jejich zápisu do katastru nemovitostí,
5. změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,
6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na
základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,
b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je
správce registru územní identifikace, na základě
sdělení obce,
c) území městské části hlavního města Prahy a správním obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor
těchto údajů, kterým je správce registru územní
identifikace, na základě sdělení hlavního města
Prahy,
d) území městské části nebo městského obvodu
v územně členěných statutárních městech zapisuje
editor těchto údajů, kterým je správce registru
územní identifikace, na základě sdělení příslušného
statutárního města.
(2) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní
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územní prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje editor těchto údajů, kterým je Český
statistický úřad.
(3) Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní
územní prvky zapisuje do registru územní identifikace
editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice
přiděluje správce registru územní identifikace.
(4) Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je
správce registru územní identifikace, na základě sdělení
obce.
§ 44
(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do
registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód adresního místa přiděluje
správce registru územní identifikace.
(2) Vzniká-li adresní místo současně se vznikem
stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.
§ 45
(1) Zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím
poštovních služeb zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru
územní identifikace, na základě podkladů předaných
držitelem poštovní licence.
(2) Držitel poštovní licence předává podklady podle odstavce 1 způsobem dohodnutým se správcem registru územní identifikace.
§ 46
Funkci editora vykonává obec, městský obvod
nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy a kraj v přenesené
působnosti.
§ 47
(1) Správce registru územní identifikace prostřednictvím registru územní identifikace zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) změny v územně správním členění České republiky,
b) vzájemné vazby a skladebnost územních prvků
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a územně evidenčních jednotek, a to i v grafické
formě,
c) adresy adresních míst na území České republiky.
(2) Správce informačního systému územní identifikace informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný obecní úřad o odstranění stavebního objektu.
HLAVA V
REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 48
Pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) činností soubor úkonů, které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné
moci v rámci jejich agendy,
b) rolí souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním
údajům v základních registrech nebo k údajům
v agendových informačních systémech.
§ 49
Správce registru práv a povinností
Správcem registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra.
§ 50
Údaje vedené v registru práv a povinností
(1) V registru práv a povinností jsou vedeny
a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci,
a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům
vedeným v základních registrech a seznamu názvů
agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník
agend“),
b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech
k věcem (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny
v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.
(2) V registru práv a povinností nejsou vedeny
utajované informace44) a další údaje, jejichž vedení by
podle jiných právních předpisů45) mohlo ohrozit bezpečnost České republiky nebo jiné její zájmy anebo

44

) Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45

) Například § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 32/
/2008 Sb.
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činnost jejích bezpečnostních sborů nebo zpravodajských služeb.
(3) V registru práv a povinností se kromě referenčních údajů uvedených v odstavci 1 vedou další údaje,
které stanoví tento zákon.
§ 51
Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci
(1) Referenčním údajem o agendě orgánu veřejné
moci je

Částka 33

zvů právních předpisů, které orgány veřejné moci uvádějí podle odstavce 1 písm. b) a k), § 52 odst. 1 písm. b)
a § 54 odst. 1 písm. c), j) a k).
(3) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 jsou
přístupny všem orgánům veřejné moci; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské
služby46).
(4) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 písm. a)
až f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí
číselníku agend,

§ 52
Referenční údaje o právech a povinnostech osob

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, který působnost stanovuje,

(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech
osob jsou údaje o rozhodnutích nebo jiných úkonech
orgánů veřejné moci, včetně veřejnoprávních smluv
a opatření obecné povahy (dále jen „rozhodnutí“), na
jejichž základě dochází ke změně referenčního údaje
v registru obyvatel, registru osob nebo v registru
územní identifikace; referenčními údaji o rozhodnutích
jsou
a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě
referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla
právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo
povinnost vznikly,
d) označení objektu, o němž jsou vedeny referenční
údaje v registru územní identifikace identifikátorem podle registru územní identifikace,
e) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,
f) vymezení práva nebo povinnosti, které subjektu
podle písmene c) rozhodnutím vznikly,
g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo
jiných právních účinků rozhodnutí,
h) označení rolí podle § 51 odst. 1 písm. h), jejichž
nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí.

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány
v agendě,
d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,
e) název ústředního správního úřadu nebo jiného
správního úřadu s celostátní působností, jehož
agenda byla registrována, a identifikátor tohoto
orgánu,
f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon
agendy registrovány, a identifikátor příslušného
orgánu,
g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy
nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným,
h) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,
i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým
referenčním údajům v základních registrech podle
písmene g) určených jednotlivými rolemi,
j) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým
údajům v agendových informačních systémech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,
k) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci
oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce.
(2) Editorem referenčních údajů podle odstavce 1
je Ministerstvo vnitra, které též vede seznam čísel a ná-

46

) § 2 zákona č. 153/1994 Sb.
§ 13 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
§ 13 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
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(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech
osob jsou dále údaje o určitém právu nebo povinnosti
osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich
vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto
případě referenčními údaji jsou
a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na
příslušné ustanovení jiného právního předpisu
a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké
právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě
referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla
právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo
povinnost vznikly,
c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo
povinnost vznikly.
(3) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se o určitém právu nebo povinnosti osoby vedou údaje v registru práv a povinností, zároveň stanoví, jaký je rozsah
oprávnění úřední osoby k přístupu k údaji o tomto
právu nebo povinnosti.
(4) Editorem referenčních údajů podle odstavců 1
a 2 je orgán veřejné moci, který zapisuje podle jiného
právního předpisu příslušné údaje do agendového informačního systému.
(5) Je-li editorem referenčních údajů obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy
anebo kraj, jde o výkon přenesené působnosti.
(6) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2
mají přístup orgány veřejné moci v rozsahu stanoveném
jiným právním předpisem, které mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 1 písm. i). Úřední osoba, která přistupuje
k referenčním údajům podle odstavců 1 a 2, musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost, pokud jiný právní
předpis takovou povinnost stanoví.
(7) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se
vedou způsobem, který vylučuje jejich sdružování ve
vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných
údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Registrace agendy
§ 53
(1) Ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad
s celostátní působností ohlásí agendu ve své působnosti
Ministerstvu vnitra.
(2) Je-li správní úřad podřízen ústřednímu správnímu úřadu, ohlášení agendy ve své působnosti provede
prostřednictvím příslušného ústředního správního
úřadu.
(3) Je-li agenda vykonávána orgány územních
samosprávných celků v přenesené působnosti nebo jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede
věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiný správní
úřad s celostátní působností, a není-li jej, ústřední
správní úřad, jehož oblasti působnosti je tato agenda
nejbližší.
(4) Je-li agenda vykonávána orgány územních
samosprávných celků v rámci samostatné působnosti,
ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede ústřední
správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností, jehož oblasti působnosti je tato agenda nejbližší47).
§ 54
(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje
a) název orgánu veřejné moci, který ohlašuje agendu,
a jeho identifikátor vedený v registru osob (dále
jen „ohlašovatel agendy“),
b) název agendy, která je předmětem registrace,
c) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je agenda vykonávána,
d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,
e) výčet a popis činností, které mají být vykonávány
v rámci agendy,
f) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy
nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným
a o nichž byly zpřístupněny Ministerstvu vnitra
informace podle jiného právního předpisu48); to
se nevztahuje na agendový informační systém provozovaný za účelem výkonu agendy, která je předmětem registrace,

47

) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

48

) § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
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g) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,
h) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým
referenčním údajům v základních registrech podle
písmene f) určených jednotlivými rolemi,
i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým
údajům v agendových informačních systémech podle písmene f) určených jednotlivými rolemi,
j) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné
moci, který vykonává agendu, oprávněn získávat
referenční údaje ze základních registrů nebo vykonávat jejich zápis,
k) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné
moci, který vykonává agendu, oprávněn získávat
údaje z agendového informačního systému podle
písmene f),
l) stanovisko správce agendového informačního systému podle písmene f) k rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v tomto agendovém
informačním systému,
m) údaj o tom, zda ohlašovatel agendy požaduje, aby
jemu nebo správci agendového informačního systému podle písmene f) byly zaslány ke stanovisku
oznámení o vykonávání působnosti v agendě, na
jejichž základě má dojít k registraci pro výkon
agendy podle § 55; ve stanovisku se ohlašovatel
agendy nebo orgán veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému podle písmene f), vyjadřuje k oprávněnosti požadavku na
přístup k údajům.
(2) Ohlašovatel agendy zasílá ohlášení agendy obsahující údaje podle odstavce 1 nejdříve v den, kdy nabyl platnosti právní předpis, který stanoví náležitosti
výkonu agendy, a to ve struktuře, kterou Ministerstvo
vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v ohlášení
agendy nedostatky, provede registraci agendy, přidělí
kód agendy a údaje o agendě zařadí do číselníku agend
podle § 51 odst. 1 písm. a).
(4) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení
agendy nedostatky, vyzve ohlašovatele agendy k jejich
odstranění, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou
lhůtu. Ve výzvě ohlašovateli Ministerstvo vnitra sdělí,
jaké nedostatky v ohlášení agendy shledalo s uvedením
odkazu na konkrétní ustanovení tohoto zákona.
(5) Ministerstvo vnitra sdělí ohlašovateli agendy,
že agenda byla registrována, a uvede kód agendy. Zároveň zašle Ministerstvo vnitra subjektům podle odstavce 1 písm. d) sdělení, že příslušná agenda byla registrována.
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(6) Pokud dojde po registraci agendy ke změně
údajů, které byly podle odstavce 1 obsaženy v ohlášení
agendy, postupuje se obdobně jako při registraci
agendy.
(7) Ministerstvo vnitra umožní přístup k údajům
v agendových informačních systémech podle odstavce 1 písm. f) pouze tehdy, pokud je stanovisko
správce agendového informačního systému podle odstavce 1 písm. l) kladné.
Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 55
(1) Orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne
registrace agendy podle § 53 a 54, pokud
a) je editorem referenčních údajů,
b) požaduje získávání údajů ze základních registrů,
c) požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců.
(2) Oznámení o vykonávání působnosti v agendě
obsahuje
a) název orgánu veřejné moci, který žádá o registraci
pro výkon agendy, a jeho identifikátor vedený v registru osob,
b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51
odst. 1 písm. a),
c) označení rolí určených pro danou agendu podle
§ 51 odst. 1 písm. h), které orgán veřejné moci
pro výkon agendy požaduje přiřadit, a počet úředních osob, které budou roli zastávat.
(3) Orgán veřejné moci zasílá oznámení o vykonávání působnosti v agendě obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Registrace orgánu veřejné moci pro výkon
agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je
příslušná agenda registrována podle § 53 a 54 a údaje
o ní vedeny v číselníku agend podle § 51 odst. 1
písm. a).
(5) Ministerstvo vnitra zašle ohlašovateli agendy,
nebo orgánu veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému, do něhož je požadován
přístup, oznámení podle odstavce 2 ke stanovisku, pokud o to orgán veřejné moci požádal při ohlášení
agendy podle § 54 odst. 1 písm. m).
(6) Ohlašovatel agendy, nebo orgán veřejné moci,
který je správcem agendového informačního systému,
do něhož je požadován přístup, zašle do 10 pracovních
dnů Ministerstvu vnitra stanovisko podle odstavce 5,
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zda je orgán veřejné moci oprávněn danou roli vykonávat. Pokud stanovisko nezašle, má se za to, že stanovisko je kladné; údaje požadované v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování bezpečnosti státu, obrany
nebo významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie jsou
poskytovány i bez souhlasného stanoviska.

b) roli podle § 51 odst. 1 písm. h), ve které úřední
osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým úřední osoba získala přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.

(7) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání působnosti v agendě nedostatky,
a pokud bylo stanovisko k oznámení podle odstavce 6
kladné, provede Ministerstvo vnitra registraci orgánu
veřejné moci pro výkon agendy.

(2) Pokud k údajům v základním registru přistupuje agendový informační systém, který přebírá údaje
ze základního registru za účelem automatického zpřístupňování těchto údajů na základě jiného právního
předpisu, údaj podle odstavce 1 písm. a) se nevede.

§ 56
(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci,
který oznámil vykonávání působnosti v agendě, že byl
zaregistrován jako orgán veřejné moci, který danou
agendu vykonává, a označení rolí, které jsou na základě
ohlášení agendy stanovené jako nezbytné pro výkon
agendy.
(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci
orgánu veřejné moci pro výkon agendy do seznamu
podle § 51 odst. 1 písm. f).
(3) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy, odpovídá za
a) určení úředních osob, které působí v jednotlivých
rolích, a za provádění změn v těchto určeních,
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání
neoprávněnému přístupu k údajům vedeným
v agendových informačních systémech a k referenčním údajům vedeným v základních registrech na
základě oprávnění, které získal.
(4) Správa základních registrů umožňuje přístup
orgánů veřejné moci, jejichž agendy byly registrovány,
k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.
(5) Pokud dojde po registraci ke změně údajů,
které byly podle § 55 odst. 2 obsaženy v oznámení
o vykonávání působnosti v agendě, postupuje se obdobně jako při registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.
§ 57
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy, vede záznamy o přístupu k údajům
obsaženým v základních registrech, nejde-li o přístup
k údajům veřejně přístupným, a uchovává je po dobu
6 měsíců; záznam obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby
podle § 56 odst. 3 písm. a), která přístup učinila,

(3) Orgán veřejné moci předává záznamy podle
odstavce 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost. Ministerstvo vnitra může tyto záznamy požadovat pouze
v souvislosti se zajištěním bezpečnosti informačního
systému základních registrů a základních registrů.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ
§ 58
Poskytování údajů z registru obyvatel
a registru práv a povinností
(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se
poskytnou údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti
podané
a) elektronicky,
b) v listinné podobě, nebo
c) osobně.
(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra
dálkovým přístupem, který subjekt údajů po vyplnění
opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb, nebo který podá
prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle jiného právního předpisu.
(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel
a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat
také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem.
(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2
a 3 musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
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c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem
elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jinou
kontaktní adresu,
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat
osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo na
Ministerstvu vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů musí provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
(6) Za subjekt údajů,
a) který je mladší 15 let,
b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
nebo
c) jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý
k jednání podle odstavce 1,
žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce; je-li
žádost podána v listinné podobě, musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.
(7) Údaje vyžádané podle odstavce 6 se poskytnou zákonnému zástupci.
(8) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí
údajů zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou
zmocněnci.
(9) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností
poskytovány referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo právnické osobě do datové
schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas
s poskytováním referenčních údajů z registru obyvatel
a registru práv a povinností jiné fyzické nebo právnické
osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická
osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty,
nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů17).
§ 59
(1) Právnické osobě a dalším subjektům neuvedeným v § 58 (dále jen „právnická osoba“) se údaje, které
jsou k nim vedeny v registru práv a povinností, poskyt-

49

) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.
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nou obdobně podle § 58 odst. 1 až 5, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1
musí obsahovat
a) název nebo obchodní firmu právnické osoby,
b) identifikační číslo právnické osoby nebo obdobný
údaj,
c) adresu sídla právnické osoby,
d) údaje o fyzické osobě, která jménem právnické
osoby jedná, a to
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození,
3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato fyzická
osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
§ 60
(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty pro zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního
zájmu České republiky anebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů,
a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu podle
§ 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo
ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení
záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou
zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad
zpracováním osobních údajů podle jiného právního
předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného
právního předpisu1).
(2) Ten, komu byly údaje z registru obyvatel nebo
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registru práv a povinností podle odstavce 1 poskytnuty, je povinen správci registru obyvatel nebo správci
registru práv a povinností písemně oznámit údaje
umožňující jeho identifikaci a identifikaci úřední osoby
požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1.
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2
mohou být zaslána i elektronickými prostředky podepsanými zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle jiného právního předpisu.
§ 61
Poskytování údajů z registru osob
(1) Identifikátory a referenční údaje vedené o osobách, s výjimkou jména, popřípadě jmen, příjmení
a místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště
v zahraničí u fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d),
jsou veřejně přístupné prostřednictvím k tomu určených agend.
(2) Poskytnutí referenčních údajů, provozních
údajů nebo identifikátorů žadateli je zaznamenáno a vedeno elektronicky, a to po dobu 6 měsíců ode dne jejich
poskytnutí.
§ 62
Poskytování údajů z registru územní identifikace
a z informačního systému územní identifikace
(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje
z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě,
včetně vytěžování50) jeho obsahu; na nosičích dat se
poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu
územně analytických podkladů. Vydávání výpisů,
včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního předpisu1) tím není dotčeno.
(2) Registr územní identifikace zprostředkovává
z katastru nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku
nebo v katastru nemovitostí evidovaného stavebního
objektu, které jsou veřejné.
(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní identifikace platí obdobně odstavec 1. Z in-
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formačního systému územní identifikace se vydávají též
ověřené výstupy podle jiného právního předpisu.
Přechodná ustanovení
§ 63
(1) Pokud orgán veřejné moci nemá z technických
důvodů dosud zaveden přístup k základním registrům,
do doby, než bude tento přístup zaveden, se § 5 pro
tento orgán veřejné moci nepoužije.
(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra zajišťujících přípravu
informačního systému základních registrů přechází
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Správu základních registrů.
(3) Ředitele Správy základních registrů do doby
nabytí účinnosti služebního zákona51) jmenuje a odvolává ministr vnitra.
(4) Pokud byl agendový informační systém provozován před nabytím účinnosti tohoto zákona, obdrží
správce agendového informačního systému agendové
identifikátory fyzických osob pro svou agendu od
správce informačního systému základních registrů,
a to na základě žádosti, která obsahuje údaje, z nichž
je možné osobu jednoznačně identifikovat v základním
registru obyvatel.
(5) Identifikaci fyzické osoby pro přiřazení agendového identifikátoru fyzické osoby podle odstavce 4
zajistí správce základního registru obyvatel na základě
údajů v žádosti poskytnutých správcem agendového
informačního systému.
§ 64
(1) Registr obyvatel se vytvoří naplněním údajů
z příslušných agendových informačních systémů editory uvedenými v § 19, a to nejpozději do 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Při vytváření registru obyvatel lze pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo, nejdéle však do 31. prosince 2025.
§ 65
(1) Identifikační číslo ekonomického subjektu přidělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve

50

) § 90 zákona č. 121/2000 Sb.

51

) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 127/2005 Sb.
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znění pozdějších předpisů, zůstává v platnosti a považuje se za identifikační číslo osoby podle tohoto zákona.

k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních
věcí,

(2) Subjektům, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu a kterým se nově přiděluje
identifikační číslo osoby, přidělí toto číslo správce základního registru osob, a to na žádost toho subjektu,
který je jako editor příslušný k vložení osoby do základního registru osob. Žádost podává editor u správce
základního registru osob elektronickou formou na
elektronickém formuláři zveřejněném správcem základního registru osob. Identifikační číslo osoby se těmto
subjektům přidělí do tří měsíců od podání žádosti editorem.

l) údaje o adresním místě z informačního systému
vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(3) Příslušná agendová místa uvedou evidenci vedenou o jednotlivých osobách uvedených v § 25 do
souladu s tímto zákonem nejpozději do 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Registr osob se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů agendových míst, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
§ 66
(1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace zapíše
a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí,
b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí,
c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do
katastru nemovitostí z registru sčítacích obvodů
a budov vedeného Českým statistickým úřadem,
d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru
nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a budov,
e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho
technickoekonomické atributy z katastru nemovitostí,
f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí,
g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí,
h) údaje o územích městských částí hlavního města
Prahy a správních obvodech v hlavním městě
Praze z registru sčítacích obvodů a budov,
i) údaje o územích městských částí nebo městských
obvodů statutárních měst z registru sčítacích obvodů a budov,
j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru
sčítacích obvodů a budov,

(2) Správci informačních systémů veřejné správy
uvedených v odstavci 1 poskytnou potřebné údaje
správci registru územní identifikace, a to nejpozději
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Správce registru územní identifikace zpracuje
údaje poskytnuté podle odstavců 1 a 2 a nejpozději do
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je
zapíše do registru územní identifikace.
§ 67
Správci informačních systémů veřejné správy, ze
kterých jsou editory zapisovány prostřednictvím informačního systému územní identifikace do registru
územní identifikace referenční údaje, uvedou příslušné
evidence do souladu s tímto zákonem do 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 68
(1) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, ohlásí agendu Ministerstvu
vnitra ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad
s celostátní působností podle § 53 a 54
a) do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že je prostřednictvím agendového
informačního systému zajišťován zápis referenčních údajů podle § 55 odst. 1 písm. a),
b) do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že požaduje získávání údajů ze
základních registrů podle § 55 odst. 1 písm. b),
nebo v případě, že požaduje získávání údajů
z agendových informačních systémů jiných
správců podle § 55 odst. 1 písm. c).
(2) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, orgán veřejné moci oznámí
Ministerstvu vnitra vykonávání své působnosti v agendě
podle § 55
a) do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené
v odstavci 1 písm. a),
b) do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené
v odstavci 1 písm. b).
(3) Do registru práv a povinností zapisují orgány
veřejné moci údaje o rozhodnutích podle § 52 odst. 1,
která nabudou právní moci, vykonatelnosti nebo jiných
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právních účinků, po zaregistrování orgánu veřejné moci
pro výkon agendy podle § 55.
§ 69
Zmocňovací ustanovení
Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou
stanoví
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry
přesnosti lokalizačních údajů,
b) způsob zápisu adresy,
c) způsob vedení technickoekonomických atributů
o územním prvku stavební objekt,
d) způsob, jakým obce poskytují správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické
a bezpečnostní parametry,
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f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování
údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,
h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup
k datům registru územní identifikace a nemovitostí
a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 70
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2010, s výjimkou ustanovení § 6, 7 a § 63 odst. 2 a 3,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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112
ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
zdravotnictví, stanovených závazným jmenovitým
výčtem strategických investic, navržených Ministerstvem zdravotnictví a schválených vládou,
včetně uvedení předpokládané finanční částky.“.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva
financí při privatizaci majetku České republiky (zákon
o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona
č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/
/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 31/2008
Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) k převodu částky 1 500 000 000 Kč v roce 2009
a částky 1 500 000 000 Kč v roce 2010 Ministerstvu
zdravotnictví na podporu strategických investic ve

2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo je povinno podrobně specifikovat majetek, který má být prodán a z jehož prodeje
bude převedena částka na Ministerstvo zdravotnictví
podle odstavce 3 písm. k). Ocenění příslušného majetku a výběrové řízení na prodej majetku podléhá kontrole vlády a ministerstva.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

