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Částka 90

Rozeslána dne 4. září 2009

Cena Kč 95,–

O B S A H:
286. Zák o n , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
287. Zák o n , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
288. Zák o n , kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289. Zák o n , kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů
290. Zák o n o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
291. Zák o n , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
292. Zák o n , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
293. Zák o n , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
294. Zák o n , kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
295. Zák o n , kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
296. Zák o n o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
297. Zák o n , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
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286
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla
pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna exekučního řádu
Čl. I
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/
/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb. a zákona č. 301/
/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slovo „zmocnění“ nahrazuje
slovem „pověření“ a slovo „jednotlivé“ se zrušuje.
2. V § 7 odst. 1 větě první se za slova „§ 74 odst. 1
písm. b)“ vkládají slova „a § 76a“.
3. V § 8 písmeno d) zní:
„d) jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě
třetiny členů kárné komise z řad soudců,“.
4. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova „Ústavního
soudu nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího
správního soudu“ zrušují a za slova „státního zástupce,“ se vkládají slova „asistenta státního zástupce,“.
5. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského
úřadu, jehož výkon zanikl, převezme neukončené spisy
tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční
i další činnost. Účastníky řízení o tom informuje
a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exe-

kutora. Podíl exekutora, jemuž zanikl výkon úřadu,
popřípadě jeho dědiců na odměně nově jmenovaného
exekutora se určí dohodou. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od jmenování nového
exekutora, rozhodne Komora. Nově jmenovaný exekutor zajistí předání ukončených spisů, registrů, razítek,
průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.“.
6. V § 16 odst. 1 větě první se za slovo „pozastavení“ vkládají slova „nebo zániku“.
7. V § 16 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami
„Zastupovaný exekutor a zástupce si dohodnou podíl
zástupce na odměně zastupovaného exekutora. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od
ustanovení zástupce, rozhodne Komora.“.
8. V § 16 odst. 3 větě čtvrté se slova „pominou-li
důvody, pro které vzniklo“ nahrazují slovy „byl-li po
zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor anebo pominou-li
jiné důvody, pro které zastupování vzniklo“.
9. V § 16 odst. 3 větě poslední se za slova „zastupovaným exekutorem“ vkládají slova „ , popřípadě
jeho dědici“.
10. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Dohody podle odstavce 1 a podle § 15 odst. 5
eviduje Komora.“.
11. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a nebo jestliže mu bylo uloženo kárné
opatření odvolání ze zastupování“.
12. V § 21 odst. 1 se slova „zmocnit k vykonání
jednotlivých“ nahrazují slovy „pověřit prováděním“.
13. V § 21 odstavec 2 zní:
„(2) Exekutor však nemůže pověřit koncipienta
k vydání exekučního příkazu. Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovitosti nebo podniku, vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitosti nebo podniku
ani zřizovat exekutorské zástavní právo.“.
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14. § 25 zní:

27. V § 34 odst. 3 se slova „soud na návrh exekutora“ nahrazují slovem „exekutor“.
„§ 25

Exekutor může kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.“.
15. V § 27 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 3a zní:
„(2) Exekutor může vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním úkonů, které ve výkonu
rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel3a). Další zaměstnance může pověřit
prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.
3a
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) § 265 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu.
§ 46 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 28 větě první se slova „soud svým rozhodnutím“ nahrazují slovy „soud příslušný podle § 45
(dále jen „exekuční soud“)“.
17. V § 28 větě druhé se za slova „za úkony“
vkládá slovo „exekučního“.
18. V § 29 odst. 3 větě první se za slovo „neprodleně“ vkládá slovo „exekučnímu“.
19. V § 29 odst. 5 větě první se za slova „ode dne,
kdy“ vkládá slovo „exekuční“.
20. V § 29 odst. 7 větě první se za slovo „věc“
vkládá slovo „exekučnímu“.
21. V § 29 odst. 7 větě druhé se za slova „o nichž
bylo“ vkládá slovo „exekučním“.

28. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh
na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor však
může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení.“.
29. V § 36 odst. 2 se slovo „exekucí“ nahrazuje
slovy „exekučním příkazem“.
30. § 38 zní:
„§ 38
(1) V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále
patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje,
a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení
a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název,
sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního
titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu
povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
(2) K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit
originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu
opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo
stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu
se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.“.
31. V § 39 odst. 1 se slova „nebo soud“ zrušují.

22. V § 29 odst. 8 se za slovo „rozhoduje“ vkládá
slovo „exekuční“.

32. § 44 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 16 zní:

23. V § 29 odst. 11 se za slovo „pověří“ vkládá
slovo „exekuční“.

„§ 44
Nařízení exekuce a pověření exekutora
k provedení exekuce

24. V § 29 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „nově pověřený exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce.“.
25. V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta,
která včetně poznámky pod čarou č. 7f zní: „V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového
přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny
údaje katastru nemovitostí, postavení organizační
složky státu7f).
7f

) § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

26. V § 34 odst. 2 větě první se za slovo „odkladu“
vkládají slova „ , a je-li to technicky možné, v elektronické podobě“.

(1) Exekutor, kterému došel návrh oprávněného
na nařízení exekuce, požádá exekuční soud nejpozději
do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny stanovené náležitosti nebo je
nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode
dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu,
popřípadě exekučního titulu exekutorovi.
(2) V žádosti exekutora o pověření provedením
exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a musí dále obsahovat jméno,
příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu
nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení
exekučního titulu, datum jeho vykonatelnosti a uvedení
povinnosti, která má být exekucí vymožena. Společně
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se žádostí exekutor soudu zašle návrh oprávněného na
nařízení exekuce a všechny listiny, které k návrhu připojil. Žádost musí být podána na elektronickém formuláři a všechny listiny, které se soudu zasílají společně
s ní, musí být zaslány v elektronické podobě; není-li to
technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány
v listinné podobě.
(3) Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny
všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení
exekuce, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž
by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena.
(4) Exekutor doručí stejnopis usnesení oprávněnému, povinnému a Komoře. Orgánům pověřeným
vedením evidence (rejstříků) právnických osob16), případně dalším orgánům či osobám se usnesení doručí,
jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru
nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného, usnesení se doručí katastrálnímu úřadu, v obvodu jehož
územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekutora pověřil.
(5) Usnesení se doručí oprávněnému a povinnému
do vlastních rukou. Povinnému se doručí společně s návrhem na nařízení exekuce.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(6) Usnesení obsahuje
označení exekučního soudu, který pověřuje exekutora provedením exekuce,
označení exekutora, který je pověřen provedením
exekuce,
označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
označení oprávněného a povinného,
označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce,
podpis a datum,
poučení podle odstavce 7, § 44a odst. 1 a § 46
odst. 5.

(7) Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné
odvolání, v němž nelze namítat jiné skutečnosti než ty,
jež jsou rozhodné pro nařízení exekuce; k ostatním
soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. Neobsahuje-li odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce nebo neobsahuje-li žádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne. Podá-li povinný odvolání
k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je bez
zbytečného odkladu příslušnému soudu; doručením
exekutorovi je zachována lhůta k podání odvolání.
16

) § 200a až 200d občanského soudního řádu.“.

33. Za § 44 se vkládají nové § 44a a 44b, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a znějí:
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„§ 44a
(1) Po doručení usnesení nesmí povinný nakládat
se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních
životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní
úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud
se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor,
oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání
se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu,
dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem
účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.
(2) Složí-li povinný u exekutora částku ve výši
vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů
oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4.
Exekutor vydá rozhodnutí podle věty první do 7 dnů
ode dne, v němž mu byl doručen návrh povinného,
a neprodleně ho zašle účastníkům řízení a dalším osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční
příkazy podle § 49 odst. 4. Proti tomuto rozhodnutí
není opravný prostředek přípustný.
(3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47
odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl
v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení
vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného
a nákladů exekuce.
(4) S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může povinný
k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství,
nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiženy jinou exekucí16a), nejméně však za obvyklou
cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
(5) Odstavec 1 se nepoužije, je-li povinným stát.
§ 44b
Změna exekutora
Požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele
hodné. V takovém případě pověří exekuční soud provedením exekuce exekutora, kterého navrhne oprávněný, a exekutor zproštěný pověření mu věc postoupí.
Účinky původního návrhu oprávněného na provedení
exekuce zůstávají zachovány. Odměna exekutora, který
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byl zproštěn pověření, se vypočítá tak, jako by došlo
k zastavení exekuce. Nově pověřený exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud
vzniklých nákladech exekuce.
16a

) Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.“.

34. V nadpisu § 45 se za slovo „příslušnost“
vkládá slovo „exekučního“.
35. V § 45 odst. 1 se slova „v prvním stupni“ zrušují.
36. V § 45 odstavec 2 zní:
„(2) Místně příslušným exekučním soudem je
soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu
se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou,
bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat
se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je
místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný
sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo
nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo
v České republice, je místně příslušným soud, v jehož
obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu
více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako
prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.“.
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tečné plnění exekutor vyplatí oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto
nevyplacené částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč.
(5) Exekutor zašle povinnému společně s usnesením výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce16b) a náklady oprávněného. Zároveň povinného
poučí, že splní-li ve lhůtě 15 dnů vymáhaný nárok
a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz
k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu
k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena.
Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 4.
Jinak exekutor provede exekuci.
(6) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního
předpisu přerušeno16c) nebo zvláštní právní předpis
stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní
žádné úkony směřující k provedení exekuce, pokud
zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor
vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci
usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.
(7) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 5
a § 55 zašle exekutor oznámení o skončení exekuce
všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích
vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým
byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení
není rozhodnutím. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.

37. § 46 včetně poznámek pod čarou č. 16b až 16d
zní:

16b

) § 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů
správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti
za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky
č. 233/2004 Sb.

16c

) Například § 35 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

16d

) Například § 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

,,§ 46
(1) Pověřený exekutor postupuje při provádění
exekuce rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv
účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
(2) Pověřený exekutor činí i bez návrhu úkony
směřující k jejímu provedení. Exekutor provádí exekuci
až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo
vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce
a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena.
Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu
jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor
v listinné nebo v elektronické podobě.
(3) Exekutor je povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení
exekuce.
(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se
hradí exekutorovi. Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po právní moci usnesení o nařízení
exekuce zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu
celé vymožené pohledávky oprávněnému do 30 dnů
od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené čás-

38. V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Provedením exekuce a zastavením exekuce
zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.“.
39. V § 48 písmeno a) zní:
„a) exekuční soud,“.
40. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného.“.
41. V § 51 se na začátek písmen a) a d) vkládá
slovo „exekuční“.
42. V § 51 písmeno b) zní:
„b) exekuce byla zastavena,“.
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„§ 55

43. § 53 se zrušuje.
44. § 54 včetně nadpisu zní:
„§ 54
Odklad exekuce
(1) Návrh na odklad exekuce se podává u pověřeného exekutora. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy
listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43 občanského
soudního řádu se nepoužije.
(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad
exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným
nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Věta první se nepoužije, uplatní-li účastník
v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo
rozhodnuto.
(3) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, potom exekutor nebo exekuční
soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto
dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez
návrhu pokračuje v provádění exekuce.
(4) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení
exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve
kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.
(5) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného
odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí
o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným
a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem
uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 4 ode dne
vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení
exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak
se vrátí složiteli jistoty.
(6) I bez návrhu může exekuční soud odložit provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.
(7) Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm
rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do
15 dnů.“.
45. § 55 včetně nadpisu zní:

Zastavení exekuce
(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný
podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu
zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora.
(2) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce,
exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další
účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními
obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu
a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže
všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů
od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí
jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
(3) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez
návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 4.
(4) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.
(5) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na
náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor
exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního
právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.“.
46. Za § 55a se vkládají nové § 55b a 55c, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 55b
Rozhodování exekutora
(1) Při rozhodování postupuje exekutor obdobně
podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí
přísluší soudu prvého stupně.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, exekutor rozhoduje usnesením, které doručí účastníkům řízení a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech rozhoduje.
(3) Exekutor rozhoduje bez jednání, nestanoví-li
občanský soudní řád jinak.
(4) Stanoví-li tento zákon, že má být úkon učiněn
u exekutora, lhůta zůstává zachována, je-li úkon učiněn
u exekučního soudu, který podání neprodleně zašle
exekutorovi.
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§ 55c
Odvolání proti rozhodnutí exekutora

„e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.“.
51. § 61 a 62 se zrušují.

(1) Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat odvolání.

52. V § 64 odst. 6 se slovo „soudu“ zrušuje.

(2) O odvolání proti rozhodnutí exekutora rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční
soud.

53. § 66 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„§ 66

(3) Odvolání není přípustné proti
a) rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci
ze soupisu (§ 68),
b) exekučnímu příkazu, nebo
c) příkazu k úhradě nákladů exekuce.
(4) Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí u exekutora, proti
jehož rozhodnutí odvolání směřuje. Bylo-li vydáno
opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží
tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.
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(1) Je-li to pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného účelné, může exekutor i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, zejména je-li zde obava z jejich poškození či ztráty. Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží
u vhodného schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na
němž povinný pořídil záznam provádění exekuce.

(5) Ustanovení § 201 až 226 občanského soudního
řádu se použijí přiměřeně.

(2) K provedení exekuce prodejem nemovitosti
povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude
listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány,
popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že
nemovitost je ve vlastnictví povinného.

(6) Úkony podle § 208 až 210a občanského soudního řádu činí exekutor, který poté odvolání předloží
společně s exekučním spisem odvolacímu soudu.“.

(3) Ustanovení § 328b odst. 4 věty druhé a § 336h
odst. 4 občanského soudního řádu platí obdobně pro
exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.

47. V § 56 se slovo „vždy“ zrušuje.
48. V § 58 odstavec 1 zní:
„(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými
v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce
lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení
vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po
dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.“.
49. V § 58 odstavec 2 zní:
„(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení
exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě
i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení
exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují
k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce,
provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem
podniku.“.
50. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

(4) Nepostačuje-li k úhradě závazků podle § 336n
odst. 1 občanského soudního řádu složená jistota, požádá exekutor exekuční soud, aby podle vykonatelného
usnesení uvedeného v § 336n odst. 2 občanského soudního řádu nařídil exekuci bez návrhu a k vymožení potřebných částek jej pověřil provedením exekuce na majetek vydražitele.
(5) Při oceňování nemovitosti, jejího příslušenství
a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených se
použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu18).
(6) Povinnost podle § 328a odst. 1 občanského
soudního řádu je splněna vyvěšením veřejné vyhlášky
na úřední desce exekutora a exekučního soudu; vedle
tohoto zveřejnění může exekutor nabídku uveřejnit
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
nebo veřejně přístupné počítačové sítě. Povinnost nabídky se vztahuje na instituce, jejichž zřizovatelem je
stát nebo obec.
(7) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v § 337c
odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
18

) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.

54. § 68 včetně nadpisu zní:
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„§ 68
Vyškrtnutí věci ze soupisu
(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do
30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu
věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu.
Opožděný návrh exekutor odmítne.
(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li
návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor
o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.
(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze
soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo,
že povinnému nepatří či patřit nemůže.
(4) Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom
musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání
návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty
podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.“.
55. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 69a
Zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitostech
(1) Je-li to účelné pro provedení exekuce, může
exekutor na nemovitostech povinného zřídit exekutorské zástavní právo.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na
provádění exekuce zřízením exekutorského zástavního
práva na nemovitostech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech.
(3) Pro pořadí exekutorského zástavního práva
k nemovitosti je rozhodující den, kdy byl příslušnému
katastrálnímu úřadu doručen exekuční příkaz; došlo-li
několik exekučních příkazů ve stejný den, mají zástavní
práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního
práva pořadím tohoto zástavního práva.“.
56. V § 70 se odstavec 2 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2
až 5.
57. V § 70 odstavec 3 zní:
„(3) Ustanovení § 338u odst. 3 občanského soudního řádu se použije obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.“.
58. V § 72 odst. 2 se za slova „na účet“ vkládají
slova „exekučního“.
59. V § 72 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Exekuci prováděnou podle § 351 občanského
soudního řádu lze zastavit, a to i zčásti, pokud výše
uložené pokuty neodpovídá vymáhané povinnosti či
okolnostem případu.“.
60. V nadpisu hlavy VI části první se za slovo
„exekuce“ doplňují slova „a náklady oprávněného“.
61. V § 87 odst. 4 se za slovo „určených“ vkládají
slova „v exekučním příkazu“.
62. V § 88 odstavec 2 zní:
„(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje
a) označení exekučního soudu, který pověřil exekutora provedením exekuce,
b) označení exekutora, který je pověřen provedením
exekuce,
c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
d) označení oprávněného a povinného,
e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
f) stanovení povinnosti k náhradě nákladů, včetně
jejich vyčíslení a odůvodnění,
g) výši zaplacené zálohy a její vyúčtování,
h) datum a podpis exekutora a poučení o námitkách.“.
63. Na konci § 89 se doplňuje věta „Pro případ
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může
oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně
vynaložených výdajů.“.
64. V § 90 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Spotřebovaná část zálohy se oprávněnému nevrací
a stává se nákladem oprávněného (§ 87 odst. 2).“.
65. V § 95 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo
kdo pro to má vážné důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a aby si z něho
učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž
právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.“.
66. § 96 zní:
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„§ 96
Půjčování spisů
Exekutor předá kopie požadovaných listin z exekučního spisu, případně kopii celého spisu na základě
písemné žádosti orgánům činným v trestním řízení,
soudům, finančním úřadům, katastrálním úřadům
a znalcům. Nepostačí-li poskytnutí kopií listin nebo
kopie celého spisu, umožní exekutor osobám pověřeným těmito orgány nahlížení do spisu; jen je-li to zcela
nezbytné, spis jim zapůjčí. Na půjčování spisů ministerstvu se vztahuje § 7 odst. 4 písm. a); obdobně se
postupuje při předkládání věci soudu v souvislosti s rozhodováním soudu v exekučním řízení.“.
67. V § 103 odst. 1 se za slovo „razítka“ vkládá
slovo „ , průkazy“.
68. V § 103 odst. 3 se za slovo „razítka“ vkládá
slovo „ , průkazu“.
69. V § 109 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) kárnou komisi,
g) kontrolní komisi.“.
70. V § 110 odst. 7 písm. a) se za slova „orgánů
Komory“ vkládají slova „z řad exekutorů“.
71. V § 110 odst. 7 písm. c) se za slovo „zkušební“ vkládá slovo „ , kárný“.
72. V § 110 odstavec 8 zní:
„(8) K platnosti zkušebního, kárného a kancelářského řádu je zapotřebí předchozího souhlasu ministerstva.“.
73. V § 111 odst. 5 se za slovo „revizní“ vkládají
slova „ , kárné nebo kontrolní“.
74. V § 111 odst. 6 písmena i) a j) znějí:
„i) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního
řádu, zkušebního řádu, kárného řádu a kancelářského řádu a předkládá je sněmu ke schválení,
j) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád,
kárný řád a kancelářský řád,“.
75. V § 111 odst. 6 písmeno n) zní:
„n) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření
nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,“.
76. V § 112 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu
10 exekutorů do seznamu přísedících kárného
soudu.“.
77. V § 113 odstavec 5 zní:
„(5) Členství v revizní komisi je neslučitelné
s členstvím v prezidiu Komory, s funkcí náhradníka
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člena prezidia Komory a s členstvím v kárné komisi
a v kontrolní komisi.“.
78. Za § 113 se vkládá nový § 113a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 113a
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise má 7 členů a 3 náhradníky;
klesne-li počet členů kontrolní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je kontrolní komise oprávněna
doplnit z řad náhradníků členy nové.
(2) Kontrolní komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu kontrolní komise.
(3) Kontrolní komise
a) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje
opatření týkající se vyřizování stížností na exekutory, exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty a další zaměstnance exekutorů; za tím účelem je kontrolní komise oprávněna činit šetření
v dotčených exekutorských úřadech,
b) provádí kontroly a doporučuje prezidiu opatření
při provádění dohledu nad činností exekutorů
a nad vedením exekutorských úřadů,
c) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy
a zásadní poznatky ze své činnosti ve spolupráci
s ostatními orgány Komory navrhuje prezidiu ke
zveřejnění.
(4) Předsedu kontrolní komise zastupuje místopředseda kontrolní komise.
(5) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné
s členstvím v prezidiu Komory, s funkcí náhradníka
člena prezidia Komory, jakož i s členstvím v revizní
komisi.“.
79. Za § 113a se vkládá nový § 114, který včetně
nadpisu zní:
„§ 114
Kárná komise
(1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad
soudců a 3 členy z řad exekutorů.
(2) Členové kárné komise volí ze svých členů
předsedu a místopředsedu kárné komise. Předsedou
kárné komise může být pouze soudce.
(3) Předsedu kárné komise zastupuje místopředseda kárné komise.
(4) Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným
senátem jmenovaným předsedou kárné komise. Kárný
senát se skládá z 2 členů kárné komise z řad soudců
a z 1 člena kárné komise z řad exekutorů. Předsedou
kárného senátu může být pouze soudce.

Sbírka zákonů č. 286 / 2009

Strana 4238

(5) Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory a s členstvím v revizní komisi
a kontrolní komisi.
(6) Řízení, rozhodování a činnost kárné komise
upraví Komora kárným řádem.“.
80. V části první nadpis hlavy X zní:
„HLAVA X
KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA,
KANDIDÁTA A KONCIPIENTA“.
81. Nad § 116 se vkládá nadpis, který zní:
„Obecná ustanovení“.
82. V § 116 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:
„(8) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut uložených
kandidátům a koncipientům připadá Komoře. Nezaplatí-li kandidát nebo koncipient ve lhůtě pokutu, provede výkon rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty na návrh Komory soud podle zvláštního právního
předpisu20a).
20a

) § 274 písm. i) občanského soudního řádu.“.

83. V § 116 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo
koncipienta za kárné provinění zaniká, nebyl-li do
3 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného
řízení.“.
84. Za § 117 se vkládají nové § 117a až 120a, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20b a 21 znějí:
„Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi
§ 117a
(1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření
rozhoduje v kárném řízení pro každou věc ustanovený
tříčlenný kárný senát.
(2) Na návrh člena kárného senátu prezident Komory nebo viceprezident Komory, účastní-li se prezident Komory jinak ve věci, se souhlasem prezidia Komory odvolá člena kárného senátu, který závažným
způsobem porušil své povinnosti či jinak ohrozil důvěru v řádné a nestranné rozhodování kárného senátu.
Zanikne-li funkce některého z členů kárného senátu,
kárná komise Komory bez odkladu zvolí nového člena.
§ 117b
(1) O podání kárné žaloby vyrozumí předseda
kárného senátu kandidáta nebo koncipienta, proti ně-
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muž se kárné řízení vede (dále jen „kárně obviněný“),
jejím doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce
z řad exekutorů nebo advokátů, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. O zahájení řízení se vyrozumí
též ministr, pokud není kárným žalobcem.
(2) Kárně obviněnému, který není zastoupen,
ustanoví kárný senát opatrovníka, jestliže to vyžaduje
ochrana jeho zájmů, zejména byl-li stižen duševní poruchou nebo chorobou, která mu brání náležitě se hájit.
Opatrovníkem ustanoví kárný senát exekutora nebo
advokáta s jejich souhlasem.
§ 118
(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem
skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může
být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.
(2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.
(3) Pověřený člen kárného senátu provede potřebná šetření, zejména zjistí potřebné další skutečnosti
a důkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny, a jde-li o listiny
nebo jiné věci, opatří je k provedení důkazu. Úkony,
které v kárném řízení nemohou být provedeny, provede na dožádání kárného senátu a na náklady Komory
soud; soud dožádání vyhoví, nejde-li o úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní všechna rozhodnutí, která jsou k provedení dožádání potřebná.
§ 119
(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví,
jestliže
a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla
vzata zpět,
b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora,
c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné
provinění,
d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede
kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním řízení.
(2) Kárný senát řízení přeruší, má-li za to, že skutek, který se kárně obviněnému klade za vinu, má
znaky trestného činu, a věc předloží příslušnému
orgánu činnému v trestním řízení.
(3) Kárný senát přeruší kárné řízení také tehdy,
dozví-li se, že pro skutek, pro který bylo kárné řízení
zahájeno, se proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.
(4) Kárný senát pokračuje v řízení, jestliže orgán
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činný v trestním řízení rozhodl jinak než podle odstavce 1 písm. d).
(5) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo
přerušení kárného řízení, určí jeho předseda termín
ústního jednání a vyrozumí o něm kárného žalobce,
kárně obviněného, a má-li zástupce, také jeho zástupce.
Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka podle
§ 117 odst. 6, termín ústního jednání se sdělí jen opatrovníkovi. Je-li třeba vyslechnout svědky, předvolá je
předseda kárného senátu k ústnímu jednání.
§ 120
(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se
dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen,
a uloží mu kárné opatření podle § 116 odst. 4. Dojde-li kárný senát k závěru, že koncipient se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné
opatření podle § 116 odst. 5.
(2) Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný kárného provinění nedopustil nebo mu nelze
kárné provinění prokázat, rozhodne, že kárně obviněný se kárného obvinění zprošťuje.
(3) Kárný senát zastaví kárné řízení, jestliže vyjde
najevo některý z důvodů zastavení uvedených v § 119
odst. 1 při ústním jednání.
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skutkový a právní stav v době, kdy ke kárnému provinění došlo; pozdější právní úpravy se použije, jestliže
je to pro kárně obviněného příznivější.
(2) Rozhodnutí kárného senátu musí být písemné
a musí obsahovat výrok a odůvodnění; pro doručování
se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.
(3) Rozhodnutí kárného senátu se doručí kárně
obviněnému a kárnému žalobci do vlastních rukou.
Má-li kárně obviněný v řízení zástupce nebo opatrovníka, doručí se jim rozhodnutí namísto kárně obviněnému. Dále se doručí ministrovi, pokud nebyl kárným
žalobcem.
(4) Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání
přípustné.
(5) Kárný žalobce je oprávněn podat žalobu podle
zvláštního právního předpisu21) proti rozhodnutí kárného senátu podle § 120 odst. 1 až 3, jestliže k jejímu
podání shledá závažný veřejný zájem.
21

) § 66 soudního řádu správního.“.

85. Do § 121 se vkládá nadpis, který zní:
„Kárné řízení proti exekutorovi“.

86. V § 121 odst. 1 se za slova „kárné řízení“ vklá(4) Jestliže kárný senát kárnou žalobu zamítl nebo
dají slova „proti exekutorovi“.
kárně obviněného obvinění zprostil, má kandidát nebo
koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na
87. V § 121 se odstavec 2 zrušuje.
náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s kárným řízením. Bylo-li kárné řízení zahájeno na ná- Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
vrh kárného žalobce podle § 117 odst. 2 písm. a), c), d)
88. V § 124a se na konci odstavce 1 tečka nahranebo e), má kandidát nebo koncipient, proti němuž se zuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
kárné řízení vedlo, nárok na náhradu vůči státu. Bylo-li
„m) nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu
kárné řízení zahájeno na návrh kárného žalobce podle
10 exekutorů do seznamu přísedících kárného
§ 117 odst. 2 písm. b), má kandidát nebo koncipient,
soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).“.
proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na náhradu
vůči Komoře.
89. V § 124a odst. 2 se slova „nebo h)“ nahrazují
slovy „ , h) nebo m)“.
(5) Náklady kárného řízení nese Komora. V rozhodnutí podle odstavce 1 uloží kárný senát kárně ob90. V § 125 odstavec 1 zní:
viněnému, aby zaplatil Komoře náklady řízení stano„(1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž
vené paušální částkou v kárném řádu.
se evidují
(6) Komora nahradí svědkovi hotové výdaje a výa) pravomocná usnesení o nařízení exekuce,
dělek, který mu prokazatelně ušel. Nárok je třeba
b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exeuplatnit u Komory do 3 dnů od výslechu, jinak zaniká;
kuce,
o tom musí být svědek poučen. Náhrada hotových výc) dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2
dajů a poskytování odměn znalcům a tlumočníkům se
a § 338o odst. 2 občanského soudního řádu,
řídí zvláštními právními předpisy20b).
d) oznámení dražebního roku podle § 328b odst. 3
občanského soudního řádu.“.
20b
) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
zákona č. 322/2006 Sb.

§ 120a
(1) Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující

91. V § 125 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Komora zveřejňuje údaje z centrální evidence exekucí
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
92. V § 125 odstavec 5 zní:
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„(5) Nestanoví-li se dále jinak, náleží za poskytnutí údajů z centrální evidence exekucí Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
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Čl. III
Zmocnění k vydání úplného znění

a) za poskytnutí údajů podle odstavce 1 písm. c) a d),

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej
měnících.

b) za poskytnutí údajů podle odstavce 1 ministerstvu
nebo soudům.“.

ČÁST DRUHÁ

93. V § 125 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Odměna podle odstavce 5 Komoře nenáleží

94. V § 130 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

Změna zákona č. 119/2001 Sb.

„(2) Tam, kde se v zvláštních právních předpisech
hovoří o nákladech státu na provedení soudního výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se
tím také náklady exekuce podle tohoto zákona.

Čl. IV

(3) Jsou-li exekucemi prováděnými podle tohoto
zákona i výkonem rozhodnutí prováděným podle občanského soudního řádu postiženy tytéž věci, práva
nebo jiné majetkové hodnoty, postupuje se podle zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí16a).“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se exekuční řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona i pro řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které
v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachovány.
2. Pro určení věcné a místní příslušnosti v řízeních,
která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.
3. Odvolání a námitky proti rozhodnutím soudu
prvního stupně nebo exekutora, která byla vydána
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo která
byla vydána po řízení provedeném podle dosavadních
právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle
dosavadních právních předpisů.
4. O návrzích na nařízení exekuce, odklad a zastavení exekuce, které byly podány přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se rozhodne podle dosavadních právních předpisů.
5. Výběrové řízení na obsazení exekutorských
úřadů, které byly uvolněny nebo zřízeny přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí Komora nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
6. Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla
pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, se mění takto:
1. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou
č. 1 až 3 zní:
„a) exekucí výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný
soudem podle zvláštního právního předpisu1), exekuce nařizovaná soudem a prováděná soudním
exekutorem podle zvláštního právního předpisu1a),
daňová exekuce nařizovaná a prováděná správcem daně podle zvláštního právního předpisu2)
a exekuce nařizovaná a prováděná správním orgánem podle zvláštního právního předpisu3),
1

) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1a

) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

2

) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/
/2005 Sb.“.

2. V § 2 písm. e) se slova „a vydání příkazu orgánem veřejné správy“ nahrazují slovy „nebo správním
orgánem“.
3. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Zpeněžením nemovitosti zanikají účinky dalších nařízení výkonu rozhodnutí a exekučních příkazů
v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovitosti.“.
4. V § 16 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Ode dne uvedeného v § 16a odst. 2 se přerušují již
nařízené exekuce, které postihují věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící k podniku.“.
5. V § 16 odst. 2 větě první se slova „Exekuce,
kterými byly postiženy movité věci, nemovitosti a jiné
pohledávky než z účtu u peněžního ústavu patřící
k podniku, nařízené po nařízení výkonu rozhodnutí
prodejem podniku soudem nebo po vydání exekučního
příkazu o prodeji podniku soudním exekutorem“ na-
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hrazují slovy „Exekuce, kterými byly postiženy věci,
práva a jiné majetkové hodnoty patřící k podniku, nařízené po dni uvedeném v § 16a odst. 2“.

Poznámky pod čarou č. 4f až 4h znějí:

6. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Byla-li exekuce postihující věci, práva a jiné
majetkové hodnoty patřící k podniku provedena dříve,
než se ten, kdo exekuci provádí, dozvěděl o nařízení
exekuce prodejem podniku, zůstávají účinky provedené
exekuce zachovány.“.

„4f) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů.
4g

) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

4h

) § 36 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
7. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:
ČÁST ČTVRTÁ
„§ 16a
(1) Postihují-li exekuce souběžně stejný podnik
povinného, provede se ta exekuce, která byla nejdříve
nařízena; řízení v ostatních exekucích se ohledně této
věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.
(2) Pořadí nařízení exekuce podle odstavce 1 se
řídí dnem, kdy příslušnému rejstříkovému soudu nebo
orgánu, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný zapsán
a) bylo doručeno usnesení, jímž soud nařídil výkon
rozhodnutí prodejem nemovitostí,
b) byl doručen exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem, nebo
c) byl doručen exekuční příkaz vydaný správcem
daně.
(3) V řízení o exekuci přerušené podle odstavce 1
lze pokračovat jen tehdy, jestliže v dříve nařízené exekuci nebyl do jejího pravomocného skončení podnik
prodán a jestliže vymáhaná pohledávka dosud nezanikla. Z více exekucí přerušených podle odstavce 1 se pokračuje v té, která byla nařízena dříve.
(4) Jestliže ohledně téhož podniku bylo více exekucí nařízeno tentýž den, rozhodne obecný soud povinného, která z těchto exekucí se provede.
(5) Ustanovení § 15 platí při exekuci prodejem
podniku obdobně.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce
Čl. V
V § 5 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona
č. 121/2008 Sb., se slova „a zástupce veřejného
ochránce práv“ nahrazují slovy „ , zástupce veřejného
ochránce práv, notářských kandidátů, notářských koncipientů4f), exekutorských kandidátů, exekutorských
koncipientů4g) a advokátních koncipientů4h)“.

Změna občanského soudního řádu
Čl. VI
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/
/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001
Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001
Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/
/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/
/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
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č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/
/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona
č. 7/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 270 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; jinak soud výkon rozhodnutí zastaví“.
2. § 336o zní:
„§ 336o
(1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.
(2) V dražební vyhlášce soud stanoví
a) způsob registrace dražitelů,
b) způsob elektronické dražby,
c) čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,
d) způsob určení vydražitele v případě podle § 336j
odst. 1 věty druhé,
e) způsob zveřejnění usnesení o příklepu,
f) termín přihlášení pohledávek,
g) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno,
h) termín uplatnění námitek proti příklepu.
(3) Pro elektronickou dražbu platí obdobně ustanovení § 336b až 336n.“.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů,
které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Na řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, v nichž byla dražební vyhláška vydána přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 336o občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

Částka 90

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. VIII
V § 9 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění zákona č. 120/2001 Sb., se slova „nebo bude“
zrušují.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Není-li v katastru nemovitostí ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona zapsáno vlastnické právo povinného, katastrální úřad vymaže všechny poznámky,
které byly zapsány do katastru nemovitostí na základě
usnesení o nařízení exekuce vydaného podle zákona
č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o řízení ve věcech soudců
a státních zástupců
Čl. X
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců
a státních zástupců, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se
mění takto:
1. Název zákona zní: „Zákon o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů“.
2. V nadpisu části první se slova „A STÁTNÍCH
ZÁSTUPCŮ“ nahrazují slovy „ , STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ“.
3. V § 1 se slova „a státních zástupců“ nahrazují
slovy „ , státních zástupců a soudních exekutorů“.
4. V § 2 písm. a) se slova „a kárná odpovědnost
státního zástupce za kárné provinění1),“ nahrazují
slovy „ , kárná odpovědnost státního zástupce a kárná
odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění1),“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) § 87 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích).
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

5. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:
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„§ 4b
(1) Jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů,
kárný soud jedná a rozhoduje v senátech složených
z předsedy senátu, jeho zástupce a 4 přísedících. Předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu
a jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu. Dva
z přísedících jsou soudní exekutoři, dva jsou osoby navržené podle odstavce 4 věty třetí. Mezi přísedícími,
kteří nejsou soudními exekutory, musí být vždy nejméně jeden advokát a jedna osoba vykonávající jiné
právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících
pro řízení ve věcech soudců.
(2) Předseda kárného soudu vede seznam soudců
Nejvyššího správního soudu a seznam soudců Nejvyššího soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů.
Do seznamu soudců Nejvyššího správního soudu zařadí předseda kárného soudu soudce po vyjádření
soudcovské rady tohoto soudu. Do seznamu soudců
Nejvyššího soudu zařadí předseda kárného soudu
soudce navrženého předsedou Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce do seznamu na
výzvu předsedy kárného soudu po vyjádření soudcovské rady Nejvyššího soudu.
(3) Předseda kárného soudu určí losem předsedu
senátu pro řízení ve věcech soudních exekutorů a jeho
náhradníka ze seznamu soudců Nejvyššího správního
soudu a zástupce předsedy senátu a jeho náhradníka ze
seznamu soudců Nejvyššího soudu.
(4) Předseda kárného soudu vede seznamy přísedících pro řízení ve věcech soudních exekutorů. Do
seznamu přísedících ze soudních exekutorů zařadí
předseda kárného soudu 10 soudních exekutorů navržených na výzvu předsedy kárného soudu prezidentem Exekutorské komory České republiky. Pro ostatní
přísedící platí § 4 odst. 4 věty druhá až čtvrtá přiměřeně; navržené osoby zařadí předseda kárného soudu
do seznamu ostatních přísedících. Přísedícím podle
věty třetí nemůže být soudce ani soudní exekutor.
(5) Předseda kárného soudu určí losem ze seznamů podle odstavce 4 přísedící kárného senátu, 4 náhradníky z řad soudních exekutorů a 4 náhradníky
z řad ostatních přísedících ve stanoveném pořadí. Předseda kárného soudu losuje ostatní přísedící a náhradníky z řad ostatních přísedících postupně tak, aby členem kárného senátu či náhradníkem z řad ostatních
přísedících byl vždy nejméně jeden advokát a jedna
osoba vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve věcech soudních exekutorů.
(6) Funkční období senátu pro řízení ve věcech
soudních exekutorů je pětileté.
(7) Senát kárného soudu ve věcech soudních exekutorů rozhoduje většinou hlasů všech členů. V případě
rovnosti hlasů při rozhodování o tom, zda se soudní
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exekutor dopustil kárného provinění, vydá senát zprošťující rozhodnutí.“.
6. V § 5 odst. 2 se slova „a přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech státních zástupců,
nejde-li o státního zástupce“ nahrazují slovy „ , přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech státních zástupců, nejde-li o státního zástupce, a přísedící
senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudních
exekutorů, nejde-li o soudního exekutora“.
7. V § 5 odst. 4 se slova „a přísedícího senátu kárného soudu ve věcech státních zástupců, nejde-li o státního zástupce“ nahrazují slovy „ , přísedícího senátu
kárného soudu ve věcech státních zástupců, nejde-li
o státního zástupce, a přísedícího senátu kárného soudu
pro řízení ve věcech soudních exekutorů, nejde-li
o soudního exekutora“.
8. V § 5 odst. 5 se slova „ nebo 4a“ nahrazují slovy
„ , 4a nebo 4b“.
9. V § 5 se na konec odstavce 6 doplňují věty „Do
seznamu přísedících kárného soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů, je-li jím soudní exekutor,
může být navržen pouze soudní exekutor, který vykonává exekutorský úřad po dobu nejméně 3 let a je bezúhonný. Funkce přísedícího kárného soudu je neslučitelná s funkcí člena Prezidia, předsedy kontrolní komise a předsedy revizní komise Exekutorské komory
České republiky.“.
10. V nadpise hlavy III se slova „A STÁTNÍCH
ZÁSTUPCŮ“ nahrazují slovy „ , STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ“.
11. V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel a soudce,
předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu, státní zástupce nebo soudní exekutor, proti němuž návrh směřuje (dále jen „kárně obviněný“).“.
12. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Návrh na zahájení řízení doručí předseda senátu kárně obviněnému do vlastních rukou, a jde-li
o soudce, poučí jej o právu zvolit si obhájce z řad soudců nebo advokátů; jde-li o státního zástupce, poučí ho
o právu zvolit si obhájce z řad státních zástupců nebo
advokátů; jde-li o soudního exekutora, poučí ho o právu
zvolit si obhájce z řad soudních exekutorů nebo advokátů. Současně poučí kárně obviněného o jeho právech
podle tohoto zákona a přiměřeně i jako obviněného
podle trestního řádu; zejména ho poučí o právu uplatnit
důvod podjatosti členů senátu, vyjádřit se ke skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich,
o právu uvádět skutečnosti sloužící v jeho prospěch
a navrhnout o nich důkazy, jakož i o jeho právu nevypovídat.“.
13. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
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„Jde-li o soudního exekutora, vyrozumí předseda senátu o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti,
pokud nepodal návrh na zahájení řízení, a Exekutorskou komoru České republiky, pokud její orgán nepodal návrh na zahájení řízení.“.
14. V § 12 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Návrh na zahájení kárného řízení předseda
senátu zašle též ministru spravedlnosti, pokud návrh
na zahájení řízení nepodal.“.
Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3.
15. V § 13 se slova „soudce, předsedy soudu,
místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státního
zástupce, proti němuž se řízení vede“ nahrazují slovy
„kárně obviněného“.
16. V § 14 se na konci písmene b) čárka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „nebo, jde-li o soudního
exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu,“.
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nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.
25. V § 17 odst. 4 větě první se slova „soudce,
předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státního zástupce, proti němuž se kárné
řízení vede,“ nahrazují slovy „kárně obviněného“.
26. V § 17 odst. 4 větě druhé se slova „Soudce,
předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „Kárně
obviněný“.
27. V § 17 odst. 5 větě první se slova „ , soudce,
předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státní zástupce, proti němuž se kárné řízení
vede“ nahrazují slovy „a kárně obviněný“.

17. V § 14 písm. c) se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního zástupce nebo
soudního exekutora“.

28. V § 17 odst. 5 se slova „Soudci, předsedovi
soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu
nebo státnímu zástupci, proti němuž se kárné řízení
vede,“ nahrazují slovy „Kárně obviněnému“.

18. V § 15 se slova „soudci, předsedovi soudu,
místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.

29. V § 19 odst. 1 se slova „soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.

19. V § 16 odst. 1 se slova „ , soudce, předsedu
soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státního zástupce, proti němuž se řízení vede“ nahrazují slovy „a kárně obviněného“.

30. V § 19 odst. 2 se slova „soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.

20. V § 16 odst. 1 se slova „soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.
21. V § 16 odst. 3 se slova „soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.
22. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů, vyrozumí se o termínu ústního jednání ministr spravedlnosti, není-li navrhovatelem, a Exekutorská komora
České republiky, není-li její orgán navrhovatelem.“.
23. V § 17 odst. 1 větě první a druhé se slova
„soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce, proti němuž se řízení vede“ nahrazují slovy „kárně obviněného“.
24. V § 17 odst. 1 větě třetí se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu

31. V § 19 odst. 3 větě první se slova „soudce,
předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „kárně
obviněného“.
32. V § 19 odst. 3 větě první se slova „soudce,
předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.
33. V § 19 odst. 3 větě druhé se slova „soudce,
předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „kárně
obviněného“.
34. V § 20 větě první se slova „soudci nebo státnímu zástupci, proti němuž se kárné řízení vede,“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.
35. V § 20 větě druhé se slova „soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.
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36. Na konci textu § 20 se doplňují slova „ , a jde-li o soudního exekutora, doručí se též Exekutorské
komoře České republiky, není-li její orgán navrhovatelem“.
37. V § 22 odst. 1 se slova „nebo státní zástupce“
nahrazují slovy „ , státní zástupce nebo soudní exekutor“.
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znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce podle § 4b
odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Senát kárného soudu
podle tohoto zákona se ustaví nejpozději do 5 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

38. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňují slova
„ ; jde-li o soudního exekutora, potřebná opatření provede Ministerstvo spravedlnosti“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o státním zastupitelství

Čl. XI
Přechodná ustanovení

Čl. XII

1. Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění zákona č. 14/2002 Sb., se § 12f zrušuje.

2. Předseda České advokátní komory a děkani
právnických fakult veřejných vysokých škol v České
republice navrhnou přísedící podle § 4b odst. 4 zákona
č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Prezident Exekutorské komory
České republiky navrhne přísedící z řad soudních exekutorů podle § 4b odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., ve

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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287
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/
/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/
/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5a se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ ; obdobně Česká národní banka postupuje, pokud Komise Evropských společenství tak rozhodne
v případě aplikace postupu podle § 26bb“.
2. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„je povinna vyžádat si“ nahrazují slovy „musí mít“.
3. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Účastníkem řízení o udělení předchozího souhlasu je
pouze žádající banka; účastníky tohoto řízení jsou rovněž druhá smluvní strana při dispozici s podnikem
nebo jeho částí podle písmene a), další zúčastněné akciové společnosti při fúzi nebo rozdělení anebo přejímající společník při převodu jmění podle písmene b).“.
4. V § 16 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Banka může převést svůj podnik pouze na
jinou banku nebo pobočku zahraniční banky; to platí
i pro nájem podniku banky.
(5) Banka může převést svůj podnik také na akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká
republika, pokud tato akciová společnost splňuje požadavek minimální výše základního kapitálu podle § 4
odst. 1 (dále jen „banka zvláštního určení“). Banka
zvláštního určení splňuje podmínky pro udělení licence
podle § 4 odst. 5, pokud Česká národní banka udělí

předchozí souhlas k uzavření smlouvy o převodu podniku na banku zvláštního určení; v tomto případě jí
Česká národní banka udělí licenci v rozsahu činností
povolených bance, která na ni svůj podnik převádí.
Banka zvláštního určení nesmí vykonávat činnosti uvedené v licenci přede dnem nabytí účinnosti smlouvy
o převodu podniku, přičemž smlouva o převodu podniku může nabýt účinnosti nejdříve dnem udělení licence bance zvláštního určení.
(6) Dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu
podniku se banka, která podnik převedla, zrušuje
a vstupuje do likvidace.“.
5. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „a to“ nahrazují
slovy „případně aby odstranila nedostatek v činnosti“.
6. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „a operace“ nahrazují slovy „ , převody finančních prostředků
nebo jiné transakce“.
7. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 6 se za slovo „přijme“ vkládají slova „přísnější pravidla likvidity,“.
8. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) požadovat zvýšení likvidních prostředků banky
nebo pobočky zahraniční banky alespoň na výši
stanovenou Českou národní bankou.“.
9. V § 26 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo v opatření obecné povahy podle
§ 26bb“.
10. V § 26 odst. 3 písm. d) se slova „provádění
obchodů bankou nebo pobočkou zahraniční banky
způsobem, který“ nahrazují slovy „provedení nebo
rozhodnutí o provedení obchodu nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních prostředků nebo jiné
transakce či transakcí bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem, který ohrožuje nebo“.
11. Za § 26b se vkládají nové § 26ba a 26bb, které
znějí:
„§ 26ba
(1) Pokud výše kapitálu banky klesne pod hranici
stanovenou v § 12a a banka, za účelem splnění kapitálových požadavků stanovených tímto zákonem a právním předpisem vydaným na jeho základě, zvyšuje svůj
základní kapitál,
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a) je dán důležitý zájem společnosti pro omezení
nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na
úpis nových akcií; § 29 odst. 2 věta druhá tím není
dotčen,
b) emisní kurs musí být pro všechny upisovatele
stejný,
c) lze upsat nové akcie, i když akcionáři dosud nesplatili emisní kurs dříve upsaných akcií; nové akcie však nemůže upsat akcionář, který nesplatil
emisní kurs dříve upsaných akcií,
d) přednostní právo na upisování nových akcií není
samostatně převoditelné,
e) banka uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady,
f) představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné
hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 7 dní ode dne přijetí tohoto
usnesení,
g) lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne zápisu
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
h) lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne uplynutí lhůty podle písmene g) nebo ode dne zápisu
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bylo-li přednostní
právo akcionářů na úpis nových akcií vyloučeno,
i) upisovatel musí ve lhůtě pro upsání nových akcií
splatit jejich emisní kurs, jinak je jeho upsání neúčinné,
j) emisní kurs nových akcií musí být splacen v penězích anebo nepeněžitým vkladem v podobě peněžité pohledávky vůči bance.
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vahy bankám, pobočkám zahraničních bank, skupině
druhově určených bank nebo skupině druhově určených poboček zahraničních bank
a) stanoví dočasnou výjimku z dodržování povinností stanovených v § 4, 5, 11 až 24 nebo v § 26f
anebo z pravidel stanovených na základě tohoto
zákona,
b) dočasně zakáže nebo omezí některé povolené činnosti anebo provedení některých obchodů, převodů finančních prostředků nebo jiných transakcí,
nebo
c) odchylně od tohoto zákona nebo právního předpisu vydaného na jeho základě, stanoví lhůty a periodicitu pro plnění informačních povinností
banky nebo pobočky zahraniční banky.
(3) Opatření obecné povahy může nabýt účinnosti
před provedením řízení o tomto opatření podle správního řádu. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá
opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců
ode dne nabytí jeho účinnosti.
(4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze
banky a pobočky zahraničních bank. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka lhůty stanovené správním řádem pro zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy, pro oznámení jeho veřejného projednání a pro podání připomínek nebo námitek k návrhu
opatření obecné povahy zkrátit až na 3 dny.“.
12. V § 28 odst. 1 se věta první zrušuje.
13. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Česká národní banka může odvolat správce nebo zástupce správce a jmenovat nového.“.
14. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(2) V pozvánce na valnou hromadu svolanou za
účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
banky v případě podle odstavce 1 se uvedou důvody
zvolení tohoto postupu a jeho odchylky od postupu
zvýšení základního kapitálu podle obchodního zákoníku; nesplnění této povinnosti však nezpůsobuje neplatnost následného rozhodnutí valné hromady.

„(3) Osoba, která byla vedoucím zaměstnancem
banky ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv
v období 2 let předcházejících tomuto dni, je povinna
na vyžádání poskytnout správci součinnost. Za porušení této povinnosti jí Česká národní banka může uložit
pokutu do výše 1 000 000 Kč, a to i opakovaně.“.

§ 26bb

15. V § 29 odst. 1 se slova „ , který svolává valnou
hromadu a má právo se jí zúčastnit“ zrušují.

(1) Je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému, Česká národní banka vydá opatření
obecné povahy, pokud je to pro odstranění tohoto
ohrožení účelné. Česká národní banka vydá opatření
obecné povahy i tehdy, pokud již stabilita bankovního
nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro
zmírnění následků tohoto narušení účelné.
(2) Česká národní banka opatřením obecné po-

16. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech
v působnosti valné hromady rozhoduje správce. Pokud
správce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu
banky, může vyloučit přednostní právo akcionářů na
úpis nových akcií jen pokud banka nesplnila ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě požadující zvýšení kapitálu banky.“.
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17. V § 29 odst. 3 větě první se slovo „správce“
nahrazuje slovy „banka v nucené správě“.
18. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Banka v nucené správě může částečně nebo
úplně pozastavit, a to nejvýše na dobu 6 měsíců, plnění
vůči osobám se zvláštním vztahem k bance z právních
titulů vzniklých před zavedením nucené správy. Tuto
lhůtu může banka v nucené správě prodloužit pouze
v případě plnění z právních titulů, které v této lhůtě
správce napadl pro neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost u soudu nebo jiného příslušného orgánu.
V takovém případě lze tuto lhůtu prodloužit, a to i opakovaně, až do dne, kdy rozhodnutí soudu nebo jiného
příslušného orgánu ve věci nabude právní moci.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
19. Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29c, které
včetně poznámky pod čarou č. 6i znějí:
„§ 29a
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(4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu
ode dne nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku
do dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění není kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu
kupní cena ve výši 1 Kč.
(5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby,
které mají u sebe věci a dokumentaci nebo disponují
informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, jsou povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění podniku banky (dále jen „oceňovatel“),
poskytnout. Za porušení této povinnosti může Česká
národní banka uložit povinné osobě, která není bankou
nebo pobočkou zahraniční banky, pokutu do výše
1 000 000 Kč, a to i opakovaně.
§ 29c
(1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka.
Účastníky řízení o jmenování oceňovatele jsou osoba,
která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené
správě a nabyvatel podniku.

K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů6i) banky v nucené správě jinou bankou
nebo pobočkou zahraniční banky,
a) se nevyžaduje souhlas věřitelů,
b) je třeba předchozí souhlas České národní banky;
Česká národní banka souhlas udělí pouze za předpokladu, že osoba přebírající dluhy zabezpečí
řádné a plynulé pokračování klientských vztahů
souvisejících s převzatými dluhy.

(2) Oceňovatelem může být jmenována osoba,
která má zkušenosti a znalosti v oblasti oceňování podniků finančních institucí, má dostatečné předpoklady
pro vypracování řádného a nezávislého ocenění podniku banky v nucené správě a se svým jmenováním
souhlasí.

§ 29b

(4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem,
je povinna upozornit Českou národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by podle jejího
názoru mohly vést k pochybnostem o její nestrannosti.
Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto skutečnosti v průběhu výkonu funkce.

(1) Prodává-li banka v nucené správě podnik
banky, kupní cena musí být stanovena jako výsledek
ocenění podniku a souvisejících práv a závazků, vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy
o prodeji podniku (dále jen „ocenění“).
(2) Ocenění musí být zpracováno nestranně,
úplně, bez zbytečného odkladu od zadání ocenění, s odbornou péčí a v souladu s obecně uznávanými způsoby
oceňování podniků a jiného majetku.
(3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám
nebo jiným plošným zajištěním závazků banky v nucené správě, poskytnutým třetími osobami za účelem
zachování její bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto
zákona a záručnímu systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté Českou republikou nebo
Českou národní bankou se považují pro účely ocenění
za splatné.

(3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má
zvláštní vztah k bance, která je nebo v posledních
5 letech byla auditorem banky nebo která neskýtá
záruky nestrannosti ocenění.

(5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož i její splatnost.
Odměna oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem
nucené správy podle § 27 odst. 2 a zahrnuje též nutné
výdaje oceňovatele. Pokud majetek banky nepostačuje
k uhrazení odměny nebo její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část Česká národní banka,
které tím vzniká nárok vůči bance v nucené správě na
její uhrazení.
(6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje závažným způsobem
povinnosti stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového. Ze stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu oceňovatele. Ze závažných
důvodů může Česká národní banka oceňovatele odvo-
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lat též na jeho žádost. Podaný rozklad nemá odkladný
účinek.

23. V § 33 odst. 2 se slova „odnětím licence
bance“ nahrazují slovy „zánikem licence banky“.

(7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout
nově jmenovanému oceňovateli veškerou součinnost
ke splnění jeho úkolu. Za porušení této povinnosti
mu Česká národní banka může uložit pokutu do výše
1 000 000 Kč, a to i opakovaně.

24. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Česká národní banka nemusí v tomto případě licenci
odejmout, jde-li o banku v nucené správě nebo o banku
zvláštního určení.“.

(8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji
části podniku obdobně.
6i

) § 531 odst. 1 občanského zákoníku.“.

20. V § 30 odst. 1 se za slovo „bankovního“ vkládají slova „nebo finančního“.
21. V § 30 odst. 1 se slova „a akcionáři neučinili
potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků“ zrušují.
22. V § 30 odst. 2 větě první se za slovo „vklady“
vkládají slova „a o případném omezení plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance podle § 29 odst. 3
a 4“.

25. V § 38d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) použití postupu podle § 26bb vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1.“.
26. V § 38e se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) použití postupu podle § 26bb vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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288
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

5. Za § 5e se vkládají nové § 5f až 5j, které včetně
nadpisů znějí:

Čl. I

„§ 5f
Výměna informací s členskými státy Evropské unie
v rámci policejní spolupráce

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 136/2008 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 písm. f) se slovo „předpisem9)“ nahrazuje
slovem „předpisem9),“.
2. V § 2 se doplňují písmena g) až i), která znějí:
„g) donucovacím orgánem policejní, celní nebo jiný
orgán členského státu, který je oprávněn předcházet trestné činnosti, odhalovat a vyšetřovat trestné
činy a přijímat proti nim opatření, anebo Europol
a Eurojust,
h) operativně pátrací činností činnost donucovacího
orgánu, předcházející zahájení trestního stíhání,
při níž je donucovací orgán oprávněn shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace o trestných činech nebo trestné činnosti za účelem zjištění, zda byly nebo mohou být v budoucnu spáchány konkrétní trestné činy,
i) operativní informací informace využitelná v rámci
operativně pátrací činnosti.“.
3. V § 3 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 21a
zní:
„f) plní funkci ústředního úřadu zajišťujícího výměnu
informací mezi členskými státy navzájem a mezi
členskými státy a Komisí Evropských společenství
v řízení o vydání jednotného povolení nebo integrovaného povolení21a),
21a

) Čl. 253i a 253m nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým
se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
4. V § 5b odst. 3 se za slovo „vyplývajícího“ vkládají slova „z tohoto zákona nebo“.

(1) Pověřený celní orgán může na žádost poskytnout v rámci operativně pátrací činnosti donucovacímu
orgánu nezbytné operativní informace.
(2) S výjimkou Europolu a Eurojustu mohou být
operativní informace předány pouze donucovacímu
orgánu uvedenému v prohlášení členského státu uloženém u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
(3) Operativní informace získané od jiného členského státu nebo od třetí země mohou být dále poskytovány pouze se souhlasem státu, který je poskytl.
(4) Pověřený celní orgán může nezbytné operativní informace v rozsahu své působnosti12) od
donucovacího orgánu dožadovat, pokud existuje důvodný předpoklad, že takové informace jsou tomuto
orgánu dostupné. Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací je uveden v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
§ 5g
Lhůty pro vyřizování žádosti
(1) Nebrání-li tomu vážné důvody, poskytne pověřený celní orgán požadované operativní informace
donucovacímu orgánu do
a) 14 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo
b) nacházejí-li se tyto informace v databázi přímo dostupné pověřenému celnímu orgánu a týkají-li se
trestných činů uvedených v § 412 trestního řádu,
do
1. 7 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo
2. 8 hodin od okamžiku přijetí žádosti v naléhavých případech.
(2) Nelze-li požadované operativní informace ve
lhůtách stanovených v odstavci 1 poskytnout, sdělí pověřený celní orgán neprodleně donucovacímu orgánu
důvody, pro které tak nelze učinit. Je-li poskytnutí
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operativních informací spojeno s nepřiměřeným zatížením, může pověřený celní orgán lhůtu stanovenou v odstavci 1 písm. b) bodě 2 prodloužit. Takto prodloužená
lhůta nesmí být delší než 3 dny ode dne přijetí žádosti
a donucovací orgán musí být o jejím prodloužení neprodleně informován.

donucovací orgán sídlo, pověřen dohledem nad
donucovacím orgánem,
b) použití operativních informací bylo předem konzultováno s pověřeným celním orgánem a
c) použití operativních informací neohrozí zájmy
České republiky.

(3) Vzor formuláře, jímž pověřený celní orgán
sdělí donucovacímu orgánu požadované operativní informace nebo důvody, pro které nelze operativní informace poskytnout ve stanovené lhůtě, je uveden v příloze
č. 6 k tomuto zákonu.

(4) Pověřený celní orgán může v odůvodněných
případech požadovat od donucovacího orgánu sdělení,
jakým způsobem byly předané operativní informace
donucovacím orgánem použity nebo dále zpracovány.

§ 5h
Spontánní výměna informací
Operativní informace týkající se vybraných trestných činů pověřený celní orgán poskytne neprodleně
donucovacímu orgánu i bez žádosti, pokud existuje důvodný předpoklad, že tyto informace mohou být využity při předcházení trestné činnosti, odhalování a vyšetřování trestných činů nebo při přijímání opatření
proti nim.
§ 5i
Použití operativních informací
(1) Přijaté operativní informace může pověřený
celní orgán použít výlučně pro provádění operativně
pátrací činnosti nebo k zabránění bezprostředního
a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti. Pro jiné účely
je nutný předchozí souhlas předávajícího členského
státu; souhlas může být udělen již v okamžiku předání
operativních informací.
(2) Pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, lze
donucovacímu orgánu stanovit při poskytnutí operativních informací podmínky pro jejich použití nebo pro
oznámení výsledků operativně pátrací činnosti, v jejímž
rámci k výměně těchto informací došlo.
(3) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že
a) jsou operativní informace použity orgánem, který
je právním předpisem členského státu, v němž má

(5) Operativní informace přijaté pověřeným celním orgánem nelze zveřejnit, pokud o to donucovací
orgán požádá nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.
§ 5j
Neposkytnutí operativních informací
(1) Pověřený celní orgán donucovacímu orgánu
operativní informace neposkytne, pokud lze důvodně
předpokládat, že by jejich poskytnutí
a) poškodilo podstatné bezpečnostní zájmy České
republiky,
b) ohrozilo úspěch probíhající operativně pátrací činnosti, vyšetřování nebo bezpečnost osob, nebo
c) bylo jednoznačně nepřiměřené nebo nepodstatné
z hlediska účelu, pro který byla žádost podána.
(2) Poskytnutí operativních informací donucovacímu orgánu může pověřený celní orgán odmítnout,
pokud se žádost týká trestného činu, za který může
být podle českého právního řádu udělen trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do 1 roku.
(3) Pověřený celní orgán sdělí donucovacímu
orgánu na formuláři podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu důvody odmítnutí poskytnutí operativních informací ve lhůtách podle § 5g.
(4) Podléhá-li poskytnutí operativních informací
souhlasu nebo povolení státního zástupce nebo soudce,
pověřený celní orgán operativní informace donucovacímu orgánu poskytne až po udělení tohoto souhlasu.“.
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6. Doplňují se přílohy č. 5 a 6, které znějí:
„Příloha č. 5 k zákonu č. 185/2004 Sb.
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Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2004 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 289 / 2009
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ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

2. značeném kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem,

ČÁST PRVNÍ

3. značeném kontrolní páskou zaevidovanou na
jinou osobu, než která zajistila značení kontrolní páskou,

Změna zákona o povinném značení lihu a o změně
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.
a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou
č. 2a a 2b zní:
„c) spotřebitelským balením nádoby nebo jiné obaly
o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou výrobce,
dovozce nebo provozovatele daňového skladu2a),
který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození
od daně podle zákona o spotřebních daních2b),
nebo prodejce, a určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
2a

) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů.

2b

) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 2 písm. p) se za slovo „distribuce,“ vkládají
slova „přeprava, převzetí, držení,“.
3. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí:
„r) nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem výroba, uvádění do oběhu, prodej, přeprava,
doprava, skladování, distribuce, převzetí, užití,
držení, dovoz nebo vývoz,
s) neznačeným lihem líh ve spotřebitelském balení
1. neznačeném kontrolní páskou nebo značeném
poškozenou kontrolní páskou, popřípadě s nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která
zpochybňuje neporušenost jeho obsahu,

4. značeném kontrolní páskou určenou pro jiné
spotřebitelské balení lihu nebo kontrolní páskou určenou pro jinou úroveň obsahu etanolu,
nebo
5. značeném kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení lehce odstranit.“.
4. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Povinnost značit líh má výrobce, dovozce
nebo provozovatel daňového skladu2a), který nabyl
líh v režimu podmíněného osvobození od daně2b),
a to v okamžiku jeho uvedení do volného daňového
oběhu.“.
5. V § 4 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) ve spotřebitelském balení o objemu 0,1 l a menším,
b) osvobozen od spotřební daně10) nebo podmíněně
osvobozen od spotřební daně2b),“.
6. V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c)
až g).
7. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „ředitelstvím“
nahrazuje slovem „úřadem“.
8. V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d)
až f).
9. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Líh, který byl celním úřadem propuštěn k vývozu, nesmí být značen kontrolní páskou.“.
10. V § 5 odst. 3 se slovo „objednávku“ nahrazuje
slovy „a na její žádost o přidělení kontrolních pásek“.
11. V § 5 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozměry“
vkládá slovo „ , náležitosti“.
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12. V § 5 odst. 5 písm. b) se čárka za slovem „odběru“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a zúčtování“ se
zrušují.
13. V § 7 odst. 1 se za slova „§ 3“ vkládají slova
„odst. 2“.
14. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Lhůty uvedené ve větě první neplatí, požádal-li navrhovatel současně o vydání povolení k provozování
daňového skladu nebo o povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně; v takovém
případě rozhodne celní ředitelství nejpozději do 90 dnů
ode dne doručení návrhu.“.
15. V § 7 odst. 11 se slova „nebo penále“ zrušují.
16. V § 8 písm. f) se slovo „pravomocného“ zrušuje.
17. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) registrovaná osoba po dobu 9 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců bezdůvodně neoznačila žádné
spotřebitelské balení lihu, nebo
d) registrovaná osoba přestala být držitelem povolení
k provozování daňového skladu nebo přestala být
držitelem povolení jednorázově nebo opakovaně
přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného
osvobození od spotřební daně z jiného členského
státu, vydávaných podle zákona o spotřebních daních.“.
18. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V takovém případě současně stanoví podmínky a způsob dopravy neznačeného lihu na místo značení.“.
19. V § 11 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Žádost o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba podá celnímu úřadu příslušnému podle
místa, kde má být značení lihu provedeno. V žádosti
o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba navrhne termín jejich převzetí; žádost musí být podána
nejméně 2 týdny před tímto termínem.
(2) Celní úřad potvrdí přijetí žádosti o přidělení
kontrolních pásek nejpozději do 4 pracovních dnů ode
dne jejího doručení a současně potvrdí navržený termín
převzetí kontrolních pásek, popřípadě stanoví jiný
vhodný termín. Neodpovídá-li požadované množství
kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby lihu
registrovanou osobou, celní úřad žádost nepotvrdí a vyzve registrovanou osobu, aby předložila podklady, jimiž prokáže, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá reálnému odhadu objemu výroby lihu
v následujících 9 měsících. Pokud registrovaná osoba
uvedenou skutečnost neprokáže, celní úřad vydá rozhodnutí, jímž žádost o přidělení kontrolních pásek zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o přidělení kontrolních pásek nemá odkladný účinek.“.
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20. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Registrované osobě, která si neodebere vyžádané kontrolní pásky ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, celní úřad uloží povinnost uhradit kromě hodnoty kontrolních pásek též náklady spojené s jejich likvidací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.
21. V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Osoba, která si odebere kontrolní pásky po
stanoveném termínu, je povinna uhradit náklady, které
celnímu úřadu vzniknou v souvislosti s uskladněním
těchto kontrolních pásek; náklady nepřesahující
100 Kč celní úřad k úhradě neuloží. Neodebrané kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí
záznam.“.
22. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek stanoví prováděcí právní předpis.“.
23. V § 12 odst. 1 větě první se slova „zakoupila a“
zrušují.
24. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Držitel je povinen zajistit, aby spotřebitelská
balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla nejpozději do 9 měsíců
ode dne, kdy je převzal, dovezena na daňové území
České republiky.“.
25. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) vést evidenci odebraných, použitých, vrácených,
zničených a vyvezených kontrolních pásek a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě
byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu 3 let od
konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny,“.
26. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „následující
pracovní den po jejím ukončení“ nahrazují slovy „nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení; držitel je
povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po
dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla
inventura provedena,“.
27. V § 14 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní
pásky odebrány, jejich ztrátu nebo zničení v množství vyšším než 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky s uvedením důvodů, a to nejpozději první
pracovní den po takovém zjištění.“.
28. V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
29. V § 15 odstavce 1 a 2 znějí:
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„(1) Držitel je povinen vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, poškozené nebo
znečištěné kontrolní pásky, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po takovém zjištění.
(2) Držitel je povinen nespotřebované kontrolní
pásky vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní
pásky odebrány, nejpozději do 9 měsíců ode dne jejich
odebrání.“.

osoby jsou povinny uvedené zásahy bezúplatně strpět“
a věta třetí se zrušuje.
36. V § 18 odst. 7 písm. f) se za slova „celního
úřadu“ vkládají slova „nebo celního ředitelství“.
37. V § 18 se odstavce 11 a 12 zrušují.
38. Hlava VI včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:

30. V § 15 odst. 3 se za slova „celnímu úřadu“
vkládají slova „ , u kterého byly kontrolní pásky odebrány,“ a věta druhá se zrušuje.

„HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY

31. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

§ 19
Správní delikty právnických nebo
podnikajících fyzických osob

„(4) Vrácené kontrolní pásky celní úřad zlikviduje
a o likvidaci pořídí záznam.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
32. § 16 zní:
„§ 16
(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají
celní ředitelství a celní úřady.
(2) Celní ředitelství a celní úřady jsou oprávněny
zajistit neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými je
neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky a odebrat
vzorky lihu. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěný
neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky
nebo vzorky lihu celnímu ředitelství nebo celnímu
úřadu vydat a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním; odmítne-li takové vydání, celní ředitelství nebo celní úřad neznačený líh,
kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu
odejme.
(3) Zjistí-li územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své
působnosti neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými
je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky, tyto
orgány mohou neznačený líh, kontrolní pásky nebo
jejich padělky zajistit; osoba, která neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky drží, je povinna tyto
úkony bezúplatně strpět a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním.“.
33. V § 17 odst. 1 se slova „nebo padělky kontrolních pásek“ nahrazují slovy „kontrolní pásky nebo jejich padělky“.
34. V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) předložit líh, kontrolní pásky a jejich padělky, se
kterými nakládá,“.
35. V § 18 odst. 5 větě první se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „mohou“, slovo „oprávněni“ se zrušuje
a na konci věty první se doplňují slova „ , kontrolované
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(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo
kontrolními páskami,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 vyveze líh, který je značen
kontrolní páskou.
(2) Výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného
osvobození od daně, se dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s § 3 neznačí líh kontrolní páskou,
b) nepodá návrh na registraci podle § 7 odst. 2 nebo
v návrhu na registraci uvede nesprávné údaje
anebo v rozporu s § 7 odst. 15 neoznámí změnu
údajů v registraci, nebo
c) v rozporu s § 10 značí líh na jiném místě, než je
povoleno, nebo nedodrží podmínky nebo způsob
dopravy neznačeného lihu na místo jeho značení.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

(3) Držitel se dopustí správního deliktu tím, že
umístí kontrolní pásku na spotřebitelském balení
v rozporu s § 6,
prodá nebo předá kontrolní pásky v rozporu
s § 12,
v rozporu s § 12 odst. 2 nezajistí, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla dovezena na
daňové území České republiky,
nezajistí ochranu kontrolních pásek podle § 14
písm. a),
nevede nebo neuchovává evidenci kontrolních pásek podle § 14 písm. b),
neprovede inventuru kontrolních pásek nebo neoznámí výsledek inventury podle § 14 písm. c),
v rozporu s § 14 písm. d) neoznámí ztrátu nebo
zničení kontrolních pásek, nebo
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h) v rozporu s § 15 nevrátí kontrolní pásky.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b),
b) 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2
písm. c) nebo odstavce 3 písm. a), c), d) nebo h),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. e), f)
nebo g).
§ 20
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo
kontrolními páskami, nebo
b) nakládá s padělky kontrolních pásek.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 21
Propadnutí věci
(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží
pachateli správního deliktu a byla
a) ke spáchání správního deliktu užita nebo určena,
nebo
b) byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc
správním deliktem získanou.
(2) Celní úřad uloží propadnutí věci vždy, pokud
věcí uvedenou v odstavci 1 jsou neznačený líh nebo
kontrolní páska včetně kontrolní pásky padělané.
(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát17).
§ 22
Zabrání věci
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené
v § 21 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se
taková věc zabírá, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za
správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.
(2) Celní úřad rozhodne o zabrání věci podle odstavce 1, nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených
v § 21 odst. 2.
(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od
spáchání správního deliktu uplynulo 6 let.
(4) Vlastníkem zabrané věci se stává stát17).
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§ 23
Zničení propadlé nebo zabrané věci
(1) Neznačený líh, jehož vlastníkem se stal podle
§ 21 nebo § 22 stát, celní úřad nebo celní ředitelství
prodá k přepracování v dražbě. Nelze-li tento neznačený líh s ohledem na jeho vlastnosti přepracovat, celní
úřad jej zničí pod úředním dohledem.
(2) Kontrolní páska nebo její padělek se zničí pod
úředním dohledem.
(3) Náklady související se zničením neznačeného
lihu, kontrolní pásky nebo jejího padělku předepíše
celní úřad rozhodnutím pachateli správního deliktu se
splatností 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Nepřesáhne-li výše nákladů 100 Kč, celní úřad náklady
nepředepíše.
Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 24
(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 výměry 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 správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním obvodu vyšel správní
delikt najevo. Tento celní úřad může postoupit věc
k projednání celnímu úřadu příslušnému podle zvláštního právního předpisu.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby18) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
17

) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

18

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

39. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.
40. V § 32 se slova „ , § 11 odst. 5 a § 29 odst. 2
písm. c)“ nahrazují slovy „a § 11 odst. 6“.
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41. Za § 32 se vkládá článek II, který zní:
„Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh ve spotřebitelském balení s obsahem menším než 0,2 l, který není
označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém
území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejdéle do 30. června 2009.
2. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh v nádobách
nebo jiných obalech s obsahem nad 6 l, který je označen
kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České
republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejpozději
do 30. června 2009.
3. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/
/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998
Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona
č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/
/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001
Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/
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/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,
zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005
Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/
/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
V § 7 odstavec 7 zní:
„(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu,
může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 nebo
12 ve výši
a) 80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a písm. b)
z příjmů ze živností řemeslných,
b) 60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, a odstavce 1
písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a),
s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d).
Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze
zpětně měnit.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. III se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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290
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen
„Fond“) se uplynutím dne 31. prosince 2010 zrušuje
bez likvidace.
§2
(1) Dnem 1. ledna 2011 vstupuje Česká republika
(dále jen „stát“) do všech práv a povinností Fondu plynoucích z právních vztahů, ve kterých byl účastníkem
Fond, včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů. V těchto právních vztazích jedná jménem státu
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“).
(2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem
1. ledna 2011 na stát. Hospodaření s majetkem, který
přešel na stát, přísluší ministerstvu.
(3) Uplynutím dne 31. prosince 2010 zanikají plné
moci udělené Fondem.
(4) Ke dni 31. prosince 2010 sestaví osoba pověřená Fondem účetní závěrku podle jiného právního
předpisu1).
§3
Dnem 1. ledna 2011 se stává stát namísto Fondu
účastníkem řízení, v němž vystupuje jako účastník
Fond.
Přechodná ustanovení
§4
Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní
záložna“), u kterého nastala skutečnost podle § 17
odst. 1 nebo 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, nebo

které bylo zrušeno s likvidací před 1. dubnem 2006, je
povinno uhradit příspěvek do Fondu podle čl. XV
bodu 14 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem,
naposledy za rok 2008.
§5
Náhrada za pojištěný vklad podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění účinném do 31. března 2006 (dále jen „náhrada“),
jejíž výplata oprávněné osobě podle § 14 odst. 5 zákona
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, (dále jen „oprávněná osoba“),
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů2).
§6
(1) Družstevní záložna, která byla zrušena s likvidací přede dnem 1. dubna 2006 a vůči které Fond do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobdržel oznámení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami
nebo České národní banky o její neschopnosti dostát
závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek, vyplatí veškeré pojištěné vklady oprávněné osobě nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Splnění této povinnosti
oznámí likvidátor nejpozději do 5 pracovních dnů České národní bance.
(2) Družstevní záložna, která ve lhůtě podle odstavce 1 nevyplatí veškeré pojištěné vklady, se považuje
za družstevní záložnu, která není schopna dostát svým
závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Tuto skutečnost je likvidátor povinen
oznámit České národní bance nejpozději do 5 pracov-

1

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Čl. XV bod 12 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
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ních dnů od okamžiku, kdy ji zjistí. Po stanovení dne
zahájení výplaty náhrad je likvidátor povinen zaslat
Fondu ve lhůtě stanovené Fondem identifikační údaje
oprávněné osoby a údaje o výši jejích pojištěných
vkladů v družstevní záložně.
(3) Za nesplnění některé z povinností likvidátora, uvedených v odstavci 1 nebo 2, uloží Česká národní banka likvidátorovi pořádkovou pokutu do
200 000 Kč; pokutu může uložit i opakovaně. Celková
výše takto uložených pokut však nesmí přesahovat
500 000 Kč. Pokutu lze uložit nejpozději do 6 měsíců
ode dne, kdy povinnost podle odstavce 1 nebo 2 měla
být splněna. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Nesplnění některé z povinností uvedených v odstavci 1 nebo 2 může být i důvodem pro odvolání likvidátora.
(4) Na výzvu Fondu je oprávněná osoba povinna
prokázat Fondu existenci a výši své pohledávky za
družstevní záložnou. Tato výzva musí být oprávněné
osobě doručena formou listovní zásilky dodávané do
vlastních rukou, s doručenkou. Nebude-li existence
nebo výše pohledávky prokázána do 60 dnů ode dne
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doručení výzvy, nárok na náhradu zaniká. V případě,
že je v době výzvy Fondu vedeno soudní řízení o tom,
kdo je oprávněnou osobou, začne tato lhůta běžet až
počátkem dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí
soudu o tom, kdo je oprávněnou osobou, nabude
právní moci.
(5) Při stanovení dne zahájení výplat náhrad,
vzniku nároků na náhradu a při výplatě náhrady se
postupuje podle dosavadních právních předpisů2).
§7
V případě, že náhrada nebude oprávněné osobě
vyplacena Fondem do doby jeho zrušení, provede její
výplatu oprávněné osobě ministerstvo, a to do 3 měsíců
ode dne, kdy mu oprávněná osoba tento svůj nárok
prokázala.
§8
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb.,
zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4c
až 4e označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 3, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/
/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/
/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.
a zákona č. 87/2009 Sb.“.

3. V § 2a se v nadpisu doplňují slova „a přímé
podpory“.
4. V § 2a odst. 3 se slova „Součástí společných
organizací trhu podle odstavce 1 jsou i“ nahrazují slovy
„Přímými podporami se rozumí“.
5. V § 2a odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 3a označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
6. V poznámce pod čarou č. 4 se doplňují slova
„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pří-

mých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005,
(ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení
(ES) č. 1782/2003.“.
7. V § 2b se v nadpisu doplňují slova „a přímých
podpor“.
8. V § 2b odst. 1 se za slova „společné organizace
trhu“ vkládají slova „a přímé podpory“.
9. V § 2b odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 4f označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
10. V § 2b odst. 2 se za slova „společných organizací trhu“ vkládají slova „a přímých podpor“.
11. V § 2c se v nadpisu doplňují slova „a Program
rozvoje venkova“.
12. V § 2c odst. 1 se za slova „Programem strukturální podpory“ vkládají slova „a Programem rozvoje
venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV)6) (dále jen „Program rozvoje venkova“),“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

13. V § 2c odst. 2 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.
14. V § 2c odst. 2 písmeno a) zní:
„a) opatření podporující horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.
15. V § 2c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) opatření podporující využívání biomasy na energetické účely.“.
16. V § 2c odst. 3 se za slova „Programy struktu-
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rální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

17. V § 2c odst. 4 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“ a za slova „Ministerstvo zemědělství“ se vkládají
slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

„13) Čl. 49 Smlouvy o založení Evropských společenství.“.

18. V § 2c odst. 5 se za slova „programů strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje
venkova“ a slova „příslušné právní“ se zrušují.
19. V § 2c se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
20. V § 2c odst. 6 se slova „Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovem „ministerstva“.
21. V § 2c se dosavadní poznámky pod čarou č. 3b
a 4v označují jako poznámky pod čarou č. 7 a 8, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
22. Za § 2c se vkládá nový § 2ca, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:
„§ 2ca
Podpora rybářství
Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího
Evropský rybářský fond9) provádí ministerstvo.
9

) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006
o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

23. V § 2d odst. 2 se slova „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.
24. V § 2e odst. 1 se věty druhá až šestá zrušují.
25. V § 2e odst. 3 písm. b) se za slova „za účelem
získávání“ vkládá slovo „ , zpracování“.
26. V § 2e odst. 3 písm. c) se slova „chovných
plemenných zvířat a“ nahrazují slovy „chovných a plemenných zvířat,“ a za slovo „materiálu“ se vkládají
slova „a získávání zárodečných produktů“.
27. V § 2e odst. 3 písm. f) se slova „na vodní
ploše“ nahrazují slovy „ve vodním útvaru povrchových
vod“.
28. V § 2e se dosavadní poznámky pod čarou č. 4h
až 4j označují jako poznámky pod čarou č. 10 až 12,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
29. V § 2f odst. 1 se za slova „podle § 2e odst. 2“
vkládají slova „a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle předpisu Evropských společenství13)“.

30. V § 2f odst. 3 písmeno a) zní:
„a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
státní občanství, místo trvalého pobytu, popřípadě
jinou adresu pro doručování, obsahující název
obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo,
dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo
správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se
zemědělské výroby,“.
31. V § 2f odst. 3 písmeno b) zní:
„b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště na
území České republiky, pokud jí byl povolen
trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání
zřizuje na území České republiky organizační
složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její
část, název ulice, číslo popisné a číslo orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje
o vedoucím této organizační složky,“.
32. V § 2f odst. 3 písm. e) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“ a slovo
„přiděleno“ se nahrazuje slovem „přiděleno14)“.
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.“.

33. V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:
„a) název nebo obchodní firma, identifikační číslo
nebo obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná
adresa pro doručování, dále jméno, popřípadě
jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo
trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím
statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se
o občana České republiky nebo občana jiného
členského státu Evropské unie; je-li statutárním
orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede
se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo14), bylo-li přiděleno, dále jméno, popřípadě
jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo
trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím
statutárním orgánem nebo jeho členem, nejedná-li
se o občana České republiky nebo občana jiného
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členského státu Evropské unie, a údaj, zda jim
soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti
týkající se zemědělské výroby,“.
34. V § 2f odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
35. V § 2f odstavec 5 zní:
„(5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e,
obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů
ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.“.
36. V § 2f se odstavce 6, 7, 9 až 14, včetně poznámky pod čarou č. 4n a odkazu na tuto poznámku
pod čarou, zrušují.
37. Za § 2f se vkládají nové § 2fa a 2fb, které
včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:
„§ 2fa
(1) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném fyzické osobě se uvede
a) jde-li o občana České republiky, jméno a příjmení,
popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo
trvalého pobytu obsahující název obce, její části,
název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, a poštovní směrovací číslo, dále rodné
číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
místo narození a rodné příjmení,
b) jde-li o zahraniční fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství,
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky,
místo pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,
c) místo podnikání v České republice,
d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e
odst. 3,
e) identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,
f) datum zahájení provozování zemědělské výroby,
g) datum ukončení provozování zemědělské výroby,
bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.
(2) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její
části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo), identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě
datum narození, místo trvalého pobytu osoby
nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České re-

b)

c)
d)
e)
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publiky nebo občana členského státu Evropské
unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem
právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo
a identifikační číslo,
u zahraniční právnické osoby umístění organizační
složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),
zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e
odst. 3,
datum zahájení provozování zemědělské výroby,
datum ukončení provozování zemědělské výroby,
bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli
identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání
a) příslušný orgán státní statistické služby,
b) příslušného správce daně vykonávajícího správu
daně z příjmů,
c) příslušnou správu sociálního zabezpečení,
d) příslušný úřad práce a
e) toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede
Centrální registr pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
(4) Evidence zemědělského podnikatele obsahuje
veškeré údaje obsažené ve vydaném osvědčení, včetně
identifikačního čísla přiděleného na základě vydaného
osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit
obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu
do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů
zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny
údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel
nebo do obchodního rejstříku. Na základě oznámení
změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí
obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence
zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce
s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli
změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
promítne příslušné změny v evidenci zemědělského
podnikatele a o provedených změnách informuje do
30 dnů ode dne jejich provedení příslušný orgán a subjekt uvedený v odstavci 4.
(6) Přerušení provozování zemědělské výroby na
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dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené
dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem
pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.
§ 2fb
(1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele
vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností
jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem15) je ministerstvo
a provozovateli15) jsou obecní úřady obcí s rozšířenou
působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
trvalý pobyt nebo místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo, a v části,
v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma
nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo. Osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení
o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné
moci i zmocněnci této osoby. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto
údajům.
(3) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro
výkon správy informačního systému evidence zemědělského podnikatele podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytovanými údaji jsou údaje o
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ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
6. datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území
České republiky, uvede se stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození,
3. místo a stát, kde se cizinec narodil,
4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. číslo a platnost povolení k pobytu,
7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
9. datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, uvede se stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(4) Z poskytovaných údajů podle odstavce 3 lze
v konkrétním případě použít jen takové údaje, které
jsou nezbytné pro řádný výkon evidence zemědělského
podnikatele.
15

) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.“.

38. V § 2fb se odstavce 3 a 4 zrušují.

3. adresa místa trvalého pobytu,

39. V § 2fb se doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:
„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

4. počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum

jsou

a) státních občanech České republiky,
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. rodné číslo,

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a)
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a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b)

jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c)
jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nepřežil.
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(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.“.
40. V § 2g odst. 1 písm. d) se slovo „sám“ zrušuje.
41. V § 2g odst. 1 písm. e) se slova „přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo“
zrušují.
42. V § 2g odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
43. V § 2g se na konci odstavce 1 doplňují věty
„O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou
působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou
působností usnesením. Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do spisu.“.
44. V § 2g odst. 2 větě druhé se slovo „odpovědného“ zrušuje.
45. V § 2g odst. 3 se věta druhá zrušuje.
46. V § 2g odst. 4 se slova „státní statistické
služby“ nahrazují slovy „uvedený v § 2fa odst. 3“.
47. V § 2h se za slova „§ 2f“ vkládají slova „ , 2fa,
2fb“.
48. V § 2i se dosavadní poznámka pod čarou č. 4al
zrušuje, odkaz na poznámku pod čarou č. 4al se označuje jako odkaz na poznámku pod čarou č. 16, dosavadní poznámka pod čarou č. 4am se označuje jako
poznámka pod čarou č. 18, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
49. V § 2i odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 16 zní:
„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá
pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu16) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna
informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti
stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který užívá
a na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené pro
jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným
zahájením jejího pěstování.
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) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona
č. 96/2009 Sb.“.

50. V § 2i odst. 2 písm. a) se slova „na půdním
bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují a za
slova „geneticky modifikovanou odrůdou,“ se doplňují
slova „a od místa pěstování geneticky modifikované
odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním kódem17),“.
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„evidence využití zemědělské půdy“ se nahrazují slovy
„evidence využití půdy“.
61. V § 3 odst. 4 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně
poznámky pod čarou č. 21 zní:
„c) na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí
dotace, s výjimkou dotací poskytovaných v rámci
zalesňování zemědělské půdy podle písmene a),
vychází příslušný orgán z údajů o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle
zvláštního právního předpisu21).

Poznámka pod čarou č. 17 zní:
21
17

„ ) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv
vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.“.

51. V § 2i odst. 2 písm. b) se slova „na půdním
bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují.
52. V § 2i odst. 2 písm. d) se za slovo „informovat“ vkládá slovo „písemně“.
53. V § 2i odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
54. V § 2i odst. 2 písm. e) se za slovo „uchovávat“
vkládá slovo „nejméně“ a za slovo „bloku“ se vkládají
slova „ , popřípadě dílu půdního bloku“.
55. V § 2i odst. 4 písm. a) se slova „písm. a)“ zrušují.
56. V § 2i odst. 4 písm. c) se slova „písm. b)“ zrušují.
57. V § 2i odst. 4 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.
58. V § 2i odst. 5 se slova „podle odstavce 2
písm. d)“ nahrazují slovy „o místě pěstování geneticky
modifikované odrůdy“ a na konci textu odstavce 5 se
doplňují slova „prostřednictvím evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití
půdy“) vedené podle § 3a“.
59. V § 3 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4o,
4p, 4y a 4ya označují jako poznámky pod čarou č. 19,
20, 22 a 23, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
60. V § 3 odst. 4 písm. a) se za slova „na zemědělskou půdu,“ vkládají slova „popřípadě na zalesněnou
půdu, která byla v evidenci půdy podle § 3a vedena
jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k),“ a slova

) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999
Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006
Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2009 Sb.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.“.

62. V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
63. V § 3 odst. 7 se slovo „se“ nahrazuje slovy
„podmínky poskytnutí“, slovo „poskytuje“ se nahrazuje slovy „stanoví, že dotace podle odstavce 1 může
být poskytnuta jen“ a na konci odstavce se doplňují
věty „Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f
až 2fb prokazuje oprávnění k podnikání osvědčením
o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si tuto skutečnost ověřuje v informačním
systému evidence zemědělského podnikatele.“.
64. V § 3 odst. 8 se za slova „organizační složka
státu“ vkládají slova „ , a na dotace a programy spolufinancované z Evropského rybářského fondu9)“.
65. V § 3 se doplňují odstavce 9 až 13, které
včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:
„(9) Za účelem zabezpečení jednotného systému
pro identifikaci žadatelů o dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství
upravujícího společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky24) vede
ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje
identifikační údaje o fyzických a právnických osobách
vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva.
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(10) Aktuálnost identifikačních údajů fyzických
a právnických osob vedených v databázi podle odstavce 9 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním
s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou
osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou
do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li
o osobu podnikající podle živnostenského zákona.
U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.
(11) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu za
účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2f až § 2fb.
(12) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9
údaje z obchodního rejstříku a údaje z evidence Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(13) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje
ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z živnostenského rejstříku v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
24

) Čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

66. V § 3a se v nadpisu slovo „zemědělské“ zrušuje.
67. V § 3a se dosavadní poznámky pod čarou
č. 4z, 4q, 4r a 4ab označují jako poznámky pod čarou
č. 25, 35, 37 a 38, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou, a dosavadní poznámky pod čarou č. 4t, 4u a 4aa
se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
68. V § 3a odst. 1 se slova „využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“)“
nahrazují slovy „využití půdy“, slovo „a“ se nahrazuje
čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova
„pro evidenci pěstování máku setého a konopí26)
a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům
povodní27)“.
Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:
„26) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.
27

) § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/
/2008 Sb.“.

69. V § 3a odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod
čarou č. 28 až 36 znějí:
„(2) Ministerstvo vede evidenci využití půdy,
která se člení na evidenci
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a) půdy,
b) hospodářství podle objektů (dále jen „evidence objektů“) určených k chovu evidovaných zvířat28)
s výjimkou včel (dále jen „zvířata“),
c) krajinných prvků.
(3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní
blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované
půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním
porostem, zpevněnou cestou, vodním útvarem povrchových vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje krajinný prvek podle
§ 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř půdního
bloku29),
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely
chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin
ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely
provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu30), nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i
písm. a) až g) nebo k).
(4) Půdní blok se dělí na díly půdního bloku, jestliže
a) na něm hospodaří více než jedna fyzická nebo
právnická osoba, která tuto činnost vykonává
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále
jen „uživatel“),
b) je na něm pěstován více než jeden druh zemědělské
kultury podle § 3i,
c) je jeho část obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle
zvláštního právního předpisu31),
d) je jeho část nezpůsobilá pro poskytování přímých
podpor podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky32),
e) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě
již uplatňuje agroenvironmentální opatření podle
zvláštního právního předpisu33), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,
f) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě
již uplatňuje opatření k zalesnění zemědělské půdy
podle zvláštního právního předpisu34), které podle
tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém
půdním bloku nebo jeho dílu,
g) v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vi-
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nohradnictví a vinařství35), registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele36), nebo
v rámci evidence ovocných sadů podle odstavce 5
písm. l), odpovídá jednomu půdnímu bloku s příslušnou kulturou více než jedno registrační číslo
vinice, chmelnice, popřípadě ovocného sadu.
28

) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona
č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

29

) Čl. 30 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění.

30

) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství).

31

) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č. 553/2005 Sb.

32

) Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

33

) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády
č. 114/2008 Sb.

34

) Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve
znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.

35

) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

36

) § 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/
/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.“.

70. V § 3a odst. 5 písmeno k) zní:
„k) zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.
71. V § 3a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) příslušnost krajinného prvku, který se nachází
uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního
bloku, nebo který s ním nejméně na části hranice
sousedí,“.
72. V § 3a odstavec 6 zní:
„(6) Díl půdního bloku představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy nebo souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy
vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k),
popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4,
pokud se nachází uvnitř dílu půdního bloku29) o minimální výměře 0,01 ha.“.
73. Za § 3a se vkládají nové § 3aa a 3ab, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 a 40 znějí:

Strana 4273

„§ 3aa
Evidence objektů a evidence krajinných prvků
(1) Základní jednotkou evidence objektů je objekt
příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou
evidovaná zvířata držena.
(2) U objektu se eviduje
a) identifikační číslo objektu,
b) druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l,
c) příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu39),
d) datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,
e) datum ukončení využívání objektu,
f) katastrální území, ve kterém se objekt nachází19),
g) další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem
Evropských společenství.
(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím,
objekt se nečlení a ministerstvo u příslušného objektu
uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.
(4) Základní jednotkou evidence krajinných prvků
je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu,
popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované
půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství
a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice
sousedí. Pokud je krajinný prvek užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit
na více krajinných prvků. Nachází-li se krajinný prvek
uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
je součástí výměry tohoto půdního bloku, popřípadě
tohoto dílu půdního bloku29).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(5) U krajinných prvků se eviduje
identifikační číslo krajinného prvku,
druh krajinného prvku podle kritérií uvedených
v § 3m,
příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu,
výměra krajinného prvku,
vlastník krajinného prvku, pokud je znám,
uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání,
zařazení do katastrálního území19).

(6) Jestliže se krajinný prvek nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo pokud
s ním nejméně na části hranice sousedí, může příslušný
orgán po prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku poskytnout uživateli tohoto půdního
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bloku, popřípadě dílu půdního bloku, dotaci i na plochu krajinného prvku, a to za podmínek stanovených
nařízením vlády vydaném k provádění společných
organizací trhu, přímých podpor, Programu strukturální podpory a Programu rozvoje venkova.
§ 3ab
Vedení a zveřejňování evidence využití půdy
(1) Evidence využití půdy je vedena v digitální
formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního
bloku, objekty a krajinné prvky jsou zobrazovány na
podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální40) na základě leteckého měřického snímkování
zemského povrchu (dále jen „ortofotomapa“).
(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup
následující základní údaje jako veřejný seznam z evidence využití půdy, kterými jsou
a) identifikační údaje o uživateli (jméno a příjmení
nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo),
b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků,
c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku,
d) druh kultury,
e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci
ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu32),
f) zákresy objektu,
g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,
h) druh objektu,
i) zákresy hranic krajinného prvku,
j) identifikační číslo krajinného prvku,
k) druh krajinného prvku.
39

) § 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/
/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

40

) § 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.“.

74. V § 3d odst. 3 a 5 se za slovo „evidence“ vkládají slova „využití půdy“.
75. V § 3e odst. 1 až 5 se za slovo „evidence“
vkládají slova „využití půdy“.
76. V § 3g odst. 1 se písmeno e) zrušuje a slova
„písmen a) až e)“ se nahrazují slovy „písmen a) až d)“.
77. V § 3g odst. 2 se za slovo „evidence“ vkládá
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slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo
„půdy“.
78. V § 3g odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňuje slovo „půdy“.
79. V § 3g odst. 4 úvodní části ustanovení se za
slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.
80. V § 3g se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Ministerstvo vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož
i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení
o provedení změny v evidovaných údajích.“.
81. V § 3g odst. 5 se za slovo „evidence“ vkládá
slovo „půdy“.
82. V § 3g odst. 6 se slova „má být aktualizována
evidence“ nahrazují slovy „mají být aktualizovány
údaje týkající se“ a za slova „aktualizaci evidence“ se
vkládá slovo „půdy“.
83. V § 3g odst. 8 se za slovo „evidence“ vkládá
slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo
„půdy“.
84. V § 3g odst. 9 a 13 se za slovo „evidence“
vkládá slovo „půdy“.
85. V § 3g se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na
základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po
dni, kdy ministerstvo zahájilo řízení podle tohoto odstavce.“.
86. V § 3g odst. 11 se za slovo „evidenci“ vkládá
slovo „půdy“.
87. V § 3h odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje vybrané údaje evidence půdy na základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých měřických
snímků.“.
88. V § 3h se odstavec 3 zrušuje.
89. V § 3i se dosavadní poznámka pod čarou
č. 4an označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou, a dosavadní
poznámka pod čarou č. 4aj se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
90. V § 3i písm. b) se za slovo „porostem“ vkládají slova „zemědělsky obhospodařovaná půda, na
které se nachází“ a slovo „zúrodnění“ se nahrazuje
slovy „obnovy travního porostu“.
91. V § 3i písm. d) se slova „s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem4aj)“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropských společenství42)“.
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Poznámka pod čarou č. 42 zní:

„42) Nařízení (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/
/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV
a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro
pěstování surovin, v platném znění.“.

92. V § 3i písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „8“.
93. V § 3i písm. g) se slova „zelenina a“ nahrazují
slovy „zelenina, obiloviny, okopaniny a“.
94. V § 3i se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 43
znějí:
„h) zalesněnou půdou lesnicky obhospodařovaná
půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění
funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím
zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle písmen a) až g) nebo k),
i) rybníkem vodní dílo k chovu ryb, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu43); pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve
výši jeho provozní hladiny,
j) porostem rychle rostoucích dřevin obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami určenými k produkci biomasy pro
energetické využití nebo k produkci řízků jako
reprodukčního porostu pro vegetativní množení
rychle rostoucích dřevin,

43

) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona
č. 20/2004 Sb.
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb.“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno k).
95. V § 3i písm. k) se slova „písmenech a) až g)“
nahrazují slovy „písmenech a) až j)“.
96. Za § 3i se vkládají nové § 3j až 3p, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 44 až 47 znějí:
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„§ 3j
Obnova travního porostu
(1) Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, rozhodne rozorat travní porost za
účelem jeho obnovy podle § 3i písm. b),
a) ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do
15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
b) zajistí souvislý travní porost na půdním bloku,
popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do
31. srpna,
c) zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.
(2) Jestliže ministerstvo na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy
zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1
písm. b) nebo c), postupuje podle § 3g odst. 9.
§ 3k
Jestliže došlo u uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v souvislosti s ukončením
pozemkové úpravy po vydání rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům44)
a) ke změně druhu zemědělské kultury travní porost
na druh zemědělské kultury orná půda, nebo
b) k rozorání travního porostu v důsledku změny
druhu zemědělské kultury (§ 3i),
nejde u tohoto uživatele půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku o porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu45) pro účely poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž
posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci půdy.
§ 3l
Druh objektu
V tomto zákoně se rozumí
a) trvalým objektem stavba, popřípadě jiné zařízení
se stavebními prvky pevně spojenými se zemí,
sloužící pro chov zvířat,
b) vodním objektem vodní plocha nebo jiné stabilní
zařízení sloužící pro chov zvířat,
c) jiným objektem objekt nesplňující podmínky podle písmene a) nebo b) sloužící pro chov zvířat; za
jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování,
krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.
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§ 3p
Evidence krajinných prvků

§ 3m
Druh krajinného prvku
Druhy krajinných prvků stanoví vláda nařízením.
§ 3n
Evidence objektů
(1) Ministerstvo zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v ohlášení vyzve ministerstvo chovatele, který je
vymezen plemenářským zákonem46), aby ve stanovené
lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti
odstranil, nebo ministerstvo samo provede šetření v terénu.
(2) Jestliže ministerstvo shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování;
proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel
podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování
o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.
§ 3o
Aktualizace evidence objektů
(1) Chovatel je povinen ohlásit ministerstvu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do
15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství
v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona47).
(2) Jestliže chovatel přestane využívat objekt
k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení
užívání objektu ministerstvo, aby v evidenci objektů
příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho
osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento
objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, ministerstvo zároveň zaeviduje u tohoto objektu
datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2
písm. e).
(3) Jestliže ministerstvo zjistí na základě informací
z ústřední evidence40), že hospodářství byla ukončena
platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů
k tomuto hospodářství. Tuto skutečnost písemně
oznámí chovateli, na jehož osobu bylo registrováno
příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy změnu
v evidenci objektů provedlo.
(4) V případě pochybností o údajích uvedených
v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.
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(1) Ministerstvo může zaevidovat krajinný prvek
na základě vlastního podnětu, žádosti jiného orgánu
veřejné správy, žádosti uživatele, uvnitř jehož půdního
bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se krajinný
prvek nachází nebo se kterým nejméně na části hranice
sousedí, nebo žádosti vlastníka, na jehož pozemku se
krajinný prvek nachází.
(2) Žádost o zaevidování krajinného prvku obsahuje
a) popis krajinného prvku,
b) druh krajinného prvku,
c) identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho
dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází,
nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,
d) zdůvodnění žádosti;
nedílnou součástí žádosti je mapová příloha s vyznačeným zákresem krajinných prvků v terénu. V případě
evidence krajinného prvku na základě vlastního podnětu ministerstva nebo na základě žádosti jiného
orgánu veřejné správy se nevyžaduje prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku.
(3) Ministerstvo zaeviduje krajinný prvek, jestliže
splňuje kritéria podle § 3aa odst. 4. Zaevidování krajinného prvku oznámí ministerstvo
a) žadateli, který zaevidování požadoval,
b) uživateli půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se
kterým nejméně na části hranice sousedí,
c) vlastníkovi pozemku, na kterém se krajinný prvek
nachází, pokud je vlastník krajinného prvku znám.
(4) Jestliže ministerstvo neshledá žádost o zaevidování krajinného prvku za opodstatněnou, žádost zamítne. Tuto skutečnost oznámí žadateli, který zaevidování požadoval, včetně zdůvodnění zamítnutí; proti
oznámení o nezaevidování krajinného prvku může uživatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.
(5) Jestliže dojde ke změně vlastníka, uživatele
nebo výměry krajinného prvku, popřípadě zrušení krajinného prvku, uplatní se ustanovení odstavců 1 až 4
obdobně.
44

) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.
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) Čl. 6 a příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské
půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování
plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000
na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády
č. 114/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve
znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru
lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

46

) § 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve
znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č. 130/2006 Sb.

47

) § 2 písm. n) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 162/
/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.
a zákona č. 130/2006 Sb.“.

97. V § 4 se dosavadní poznámky pod čarou č. 5a
a 5b označují jako poznámky pod čarou č. 48 a 49, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
98. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

druhy objektů,“ a za slovo „zákonem“ se doplňují
slova „(§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3p)“.
102. V § 4a se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských
trhů51).“.
Poznámka pod čarou č. 51 zní:
„51) Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení

„(7) Žádosti, informace, čestná prohlášení podle
tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných
ministerstvem, Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským nebo pověřenou osobou.
(8) Ministerstvo je oprávněno požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné
poskytování údajů z katastru nemovitostí20) pro výkon
působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely
zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním
údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).“.

Rady
Rady
Rady
Rady

(ES)
(ES)
(ES)
(ES)

č.
č.
č.
č.

1782/2003, v platném znění.
1698/2005, v platném znění.
1234/2007, v platném znění.
73/2009.“.

103. V § 4a odst. 9 se slova „Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem
„Ústav“.
104. V § 4a se doplňují odstavce 10 až 12, které
včetně poznámky pod čarou č. 52 znějí:
„(10) Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace. Odstavce 1 až 7
platí obdobně.
(11) Kontrolu poradenských služeb podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova52) provádí pověřená osoba, která vede registr poradců v zemědělství.
(12) Kontrolu evidence zemědělského podnikatele
(§ 2e až 2g) provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.
52

99. V § 4 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
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) Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince
2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

105. V § 4b se dosavadní poznámka pod čarou
č. 5d označuje jako poznámka pod čarou č. 53, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
106. V § 4b se slova „výzkumný ústav, vzdělávací
instituci, popřípadě muzeum, jako“ zrušují.
107. Za § 4b se vkládají nové § 4c až 4g, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 54 až 67 znějí:

100. V § 4a se dosavadní poznámka pod čarou
č. 5c označuje jako poznámka pod čarou č. 50, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

„§ 4c
Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení

101. V § 4a odst. 1 písm. b) se za slova „dílu půdního bloku“ vkládají slova „ , a chovateli, kteří užívají

(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropských společenství uvede-
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ných v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54)
provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný kontrolní orgán
na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).
(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole
provedené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po ukončení řízení o námitkách
podle zákona o státní kontrole50) a předá ji Fondu do
konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem
Evropských společenství57). Nebyly-li námitky podle
zákona o státní kontrole50) ve stanovené lhůtě podány,
příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole předá
Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným
předpisem Evropských společenství57) ode dne, kdy
lhůta k podání námitek marně uplynula. Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56) založeném na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního
právního předpisu58).
(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropských společenství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky.
(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských
společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém57)
a) výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských
společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu na to, zda bylo zjištěno
jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo
zjištěno porušení kontrolovaného požadavku, příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení kontrolovaného požadavku a dále uvede
hodnocení
1. rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,
2. závažnosti porušení, a to ve stupních porušení
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málo závažné, středně závažné nebo vysoce závažné,
3. trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,
4. zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný
administrativní a kontrolní systém59),
5. opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku uvede
i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,
b) celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem
na zjištěná porušení podle písmene a); příslušný
kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede
1. celkové porušení příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky54), a to ve stupních porušení zanedbatelné, malé, střední nebo velké na základě hodnocení rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení
podle písmene a) bodů 1 až 3,
2. celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,
3. celkový počet opakovaných porušení.
V případě, že není umožněna kontrola a nejedná se
o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství60), zpráva o kontrole obsahuje hodnocení s nejvyšším stupněm rozsahu a závažnosti podle písmene a) bodů 1 a 2.
(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi
osob podle § 3 odst. 9 u fyzické osoby shodu jména,
příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu
názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.
(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši
a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám,
jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace,
a to za účelem výběru těchto osob k provedení
kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství61).
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§ 4d
Provádění kontroly podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu
(1) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského
a environmentálního stavu uvedených ve zvláštním
právním předpisu45) podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné
zemědělské politiky a přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího podpory pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV)62) provádí Fond.
(2) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského
a environmentálního stavu podle odstavce 1 vyhodnotí
Fond postupem podle § 4c odst. 3 a 4 obdobně.
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(2) Snížení dotace podle odstavce 1 Fond neprovede, pokud jeho výše nepřesahuje částku stanovenou
v přímo použitelném předpisu Evropských společenství upravujícím společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky66).
§ 4g
Koordinace kontrol
Ministerstvo je odpovědným orgánem za koordinaci kontrol podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky67).
54

) Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

55

) Čl. 2 bod 36 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění.

56

) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

57

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

58

) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů.

59

) Čl. 66 a 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění.

60

) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění.

c) kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle § 4e v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace u vybraných
opatření Programu rozvoje venkova66),

61

) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

62

) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

63

) Čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace.

64

) Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném
znění.

§ 4e
Provádění kontroly minimálních požadavků pro
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedených
v přímo použitelném předpise Evropských společenství
upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV)63) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí
pravidla pro provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova64) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve
zvláštním předpise65).
(2) Příslušný kontrolní orgán65) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví zprávu o kontrole.
Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.
§ 4f
Vyhodnocení kontrol podmíněnosti
(1) Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí
dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele
a) doručené zprávy o kontrole provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4c,
b) kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4d,
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65

) Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66

) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

67

) Čl. 20 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

108. § 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu
bez zaevidování,
b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f
odst. 3,
c) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat
geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i
odst. 1,
d) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou
odrůdu
1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2
písm. a) nebo b),
2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c)
nebo d), nebo
3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),
e) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku
1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b)
nebo d) nebo odst. 2, nebo
2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního
porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),
f) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle
§ 3o odst. 1, nebo
g) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu
údaje o ovocných sadech obhospodařovaných
v režimu intenzivního ovocnářství38).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f)
nebo g),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a)
nebo b),
c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d)
nebo e).“.
109. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně
nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:
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§ 5a
Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu
bez zaevidování,
b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,
c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost
ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa
odst. 5,
d) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat
geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i
odst. 1,
e) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou
odrůdu
1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2
písm. a) nebo b),
2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c)
nebo d), nebo
3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),
f) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku
1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b)
nebo d) nebo odst. 2, nebo
2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního
porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),
g) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle
§ 3o odst. 1, nebo
h) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu
údaje o ovocných sadech obhospodařovaných
v režimu intenzivního ovocnářství38).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g)
nebo h),
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).
§ 5b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
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jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby68) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům
a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne,
kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(5) Správní delikty v prvním stupni projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li
o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo
§ 5a odst. 1 písm. a) až c),
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Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. IV
V § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 76/
/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Inspekce dále provádí kontroly
podmíněnosti podle zákona o zemědělství41c) v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.“.

b) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 5 Poznámky pod čarou č. 41c a 41d znějí:
odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d)
až g),
„41c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
c) Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1
písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
68

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Chovatel podle plemenářského zákona, který
využívá k chovu zvířat objekt uvedený v § 3l zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento objekt přísluší k hospodářství registrovanému v ústřední evidenci zvířat vedené
podle plemenářského zákona, je povinen do 90 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit Ministerstvu zemědělství na formuláři vydaném Ministerstvem zemědělství umístění takového objektu. Ustanovení § 3n odst. 1 a 2 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí
pro tento případ obdobně.
2. Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

č. 291/2009 Sb.
41d

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. V
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona
č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008
Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne
28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu
kuřat chovaných na maso.“.
2. V § 7 odst. 5 se slova „Označování zvířat“ nahrazují slovy „Označování psů“.
3. Za § 12c se vkládají nové § 12d a 12e, které
včetně poznámek pod čarou č. 3b až 3e znějí:
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„§ 12d
(1) Při chovu kuřat druhu Kur domácí (Gallus
gallus), která jsou chována na maso (dále jen „kuřata
chovaná na maso“) musí chovatel
a) dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním předpisem,
b) předávat pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) hlášení o chovu kuřat chovaných na maso,
c) vést záznamy o chovu kuřat chovaných na maso
stanovené prováděcím právním předpisem; tyto
záznamy musí chovatel uchovávat alespoň po
dobu 3 let a na vyžádání je předložit příslušnému
orgánu ochrany zvířat,
d) poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s)
zákona údaje a vzorky stanovené prováděcím
právním předpisem.
(2) Maximální hustota osazení v hospodářství,
kterým se rozumí výrobní provoz s chovem kuřat chovaných na maso, nebo v hale hospodářství, kterou se
rozumí budova hospodářství, ve které je chováno hejno
kuřat chovaných na maso, nesmí překročit 33 kg/m2.
Hustotou osazení se rozumí celková živá hmotnost
kuřat chovaných na maso, která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy.
Využitelnou plochou se rozumí plocha se stelivem kdykoliv přístupná kuřatům chovaným na maso. Hejnem
kuřat chovaných na maso se rozumí skupina kuřat chovaných na maso, která jsou umístěna v hale hospodářství a která se v této hale nacházejí současně.
(3) Chovatel, který splňuje požadavky podle odstavců 1 a 2, může provozovat chov kuřat chovaných
na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, pokud
a) sdělí pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) úmysl používat vyšší hustotu osazení hlášením o chovu kuřat chovaných na maso a
b) splňuje požadavky na hospodářství, požadavky na
obsah a vedení dokumentace a požadavky pro vyšší hustotu osazení stanovené prováděcím právním
předpisem.
Maximální hustota osazení v tomto případě nesmí překročit 39 kg/m2. Chovatel je povinen hlásit změnu hustoty osazení nejméně 15 dnů před umístěním hejna kuřat chovaných na maso do haly.
(4) Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení, která překračuje hustotu uvedenou v odstavci 3 maximálně
o 3 kg/m2, pokud mu bude na žádost a po splnění
kritérií pro povolení zvýšené hustoty osazení stanovených prováděcím právním předpisem vydáno krajskou
veterinární správou rozhodnutí o povolení chovu kuřat
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chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení.
Krajská veterinární správa povolení rozhodnutím odejme či změní, jestliže chovatel přestane splňovat kritéria, za kterých bylo rozhodnutí o povolení vydáno.
Požadavky stanovené v odstavci 3 platí obdobně.
(5) Chovatel, který chová kuřata chovaná na maso
s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, je povinen
a) z údajů vedených podle odstavce 1 písm. c) vypočítat údaje o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a
b) v doprovodné dokumentaci3c) k dodávce kuřat
chovaných na maso na jatky uvést údaje o denní
míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře
úmrtnosti hejna a údaje o hybridu a plemeni kuřete.
(6) Chovatel musí poskytnout osobám, které jsou
jím zaměstnány nebo najaty, aby pečovaly o kuřata
chovaná na maso nebo aby je chytaly a nakládaly, poučení týkající se požadavků na ochranu zvířat, včetně
požadavků na způsoby porážení používané v hospodářstvích. Splnění této povinnosti je na vyžádání orgánů
ochrany zvířat chovatel povinen doložit.
(7) Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně
způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má
osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na
maso. Toto osvědčení vydává ministerstvo na základě
absolvování kurzu odborné přípravy k péči o kuřata
chovaná na maso.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem požadavky na hospodářství a požadavky
na chov kuřat chovaných na maso, obsah záznamů
o chovu kuřat chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat
osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona, požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení
dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na
maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2, kritéria
pro povolení zvýšené hustoty osazení, obsah a rozsah
kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na
maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na vybavení školicího
pracoviště, kvalifikaci lektorů, podmínky a způsob vydávání osvědčení a jeho vzor.
§ 12e
a)
b)
c)
d)

Ustanovení § 12d se nevztahuje na
hospodářství s méně než 500 kuřaty,
hejna kuřat pro rozmnožovací chov,
líhně,
kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prosto-
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rách a z chovu ve volném výběhu podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství3d),
e) kuřata z ekologického chovu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3e).
3b

) § 23c zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003
Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

3c

) Oddíl III přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3d

) Písmena b) až e) přílohy IV nařízení Komise (EHS) č. 1538/
/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních
normách pro drůbeží maso, v platném znění.

3e

) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991
o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném
znění.“.

4. V § 20 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s) stanoví osobu, která zajistí od chovatelů sběr a vědecky podloženou objektivní a srovnatelnou analýzu údajů založených na sledování reprezentativního vzorku hejn kuřat chovaných na maso, porážených během období o délce minimálně jednoho
roku, a předloží tuto analýzu ministerstvu,
t) vydává osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata
chovaná na maso na základě absolvování kurzů
odborné přípravy podle § 12d odst. 7.“.
5. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámek pod čarou č. 5f a 5g zní:
„n) provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona
o zemědělství5f) v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství upravujícím
prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5g).
5f

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

5g

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují
jako poznámky pod čarou č. 5h a 5i, a to včetně odkazů
na poznámky pod čarou.
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6. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení podle
§ 12d odst. 4,
p) na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných
na maso údaje podle § 12d odst. 5 písm. b), posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.
7. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13
odst. 1.“.
8. V § 27 odst. 3 se na konci písmene h) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
„i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a)
a odst. 2 až 5, nebo
j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle
§ 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě
údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne
údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede
poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata
chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.
9. V § 27 odst. 10 písm. b) se slova „podle odstavce 3 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. g) až i)“.
10. V § 27 odst. 10 písm. c) se slova „nebo d)“
nahrazují slovy „d) nebo f)“.
11. V § 27 odst. 10 písm. c) se za slova „podle
odstavce 3 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.
12. V § 27a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13
odst. 1.“.
13. V § 27a odst. 4 se na konci písmene h) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
„i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a)
a odst. 2 až 5, nebo
j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle
§ 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě
údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne
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údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede
poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata
chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.
14. V § 27a odst. 17 písm. b) se slova „podle odstavce 4 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 4 písm. g) až i)“.
15. V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „odstavce 3 písm. b)“ vkládají slova „nebo d)“.
16. V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „podle
odstavce 4 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.
17. V § 29 odst. 1 se za slova „§ 12c odst. 3,“
vkládají slova „§ 12d odst. 8,“.
18. V § 29b se za slova „§ 24 odst. 3“ vkládají
slova „ , § 25 odst. 6“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. VI

Částka 90

péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon),
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se za písmeno u)
vkládá nové písmeno v), které včetně poznámek pod
čarou č. 25h a 25i zní:
„v) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25h) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25i),
25h

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

25i

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena x)
až z).

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 41/2009
Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

Dosavadní poznámky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25j až 25l, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.

1. V § 29 písm. a) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.

ČÁST ŠESTÁ

Poznámka pod čarou č. 10i zní:
„10i) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 10i až 10p se označují jako poznámky pod čarou č. 10j až 10r, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 29 písm. b) se za slova „katastrálního území10h)“ vkládají slova „nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence
půdy10i)“.
3. V § 29 písm. c) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o veterinární péči
Čl. VII
V § 49 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární

Změna zákona o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat
Čl. VIII
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne
28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu
kuřat chovaných na maso.“.
2. V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Nařízení
Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.“ vkládá věta
„Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června
2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/
/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace
koňovitých.“.
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3. V § 12 odst. 2 písm. a) se poznámka č. 6 zrušuje.
4. V § 23 odst. 1 se číslo „1000“ nahrazuje číslem
„500“.
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„7) Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
5. V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně počárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně pozná- známky pod čarou č. 11 zní:
mek pod čarou č. 8c a 8d zní:
„w) provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle
přímo použitelných předpisů Evropských spole„d) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zečenství upravujících strukturální fondy nebo
mědělství8c) v souladu s přímo použitelným předEvropský rybářský fond11).
pisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a inte11
grovaný administrativní a kontrolní systém8d).
) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999
8c

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

8d

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8c a 8d se označují
jako poznámky pod čarou č. 8e a 8f, a to včetně odkazů
na poznámky pod čarou.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu
Čl. IX
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 2 se dosavadní poznámky pod čarou
č. 1a až 1i označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 6
a 8 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a Program rozvoje venkova podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)7)
(dále jen „Program rozvoje venkova“)“.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:

o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006
o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

4. V § 1 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou
č. 1j označuje jako poznámka pod čarou č. 12, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
5. V § 6a odst. 1 písm. f) se dosavadní poznámka
pod čarou č. 6a označuje jako poznámka pod čarou
č. 13, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
6. V § 6b se dosavadní poznámky pod čarou č. 6b
a 6c označují jako poznámky pod čarou č. 14 a 15, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
7. V § 6b se na konci textu poznámky pod čarou
č. 15 doplňují slova „ , nařízení Komise (ES) č. 885/
/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění“.
8. V § 6b se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2
provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.“.
9. V § 6c se dosavadní poznámka pod čarou č. 6d
označuje jako poznámka pod čarou č. 16, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
10. V § 7 odst. 2 se za slova „činnosti Fondu“
vkládají slova „ , o organizačním uspořádání Fondu
a o jeho součinnosti s ministerstvem“.
11. V § 7 se dosavadní poznámky pod čarou č. 7
a 8 označují jako poznámky pod čarou č. 17 a 18, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
12. V § 9a se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„f) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s pro-
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středky veřejné finanční podpory postupem podle
zákona o finanční kontrole19),
g) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního
systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19).
19

) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/
/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona
č. 298/2007 Sb.“.

13. V § 10 odst. 3 se dosavadní poznámka pod
čarou č. 9 označuje jako poznámka pod čarou č. 20,
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
14. V § 11 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a na konci textu se doplňují slova „a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících financování společné zemědělské politiky21)“.
Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se
mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES)
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES)
č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES)
č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005
o financování společné zemědělské politiky, v platném
znění.
Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur
a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF
a EZFRV, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se
mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES)
č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

15. V § 11 odst. 7 se za slova „strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“.
16. V § 11a se dosavadní poznámky pod čarou
č. 9a až 9bb označují jako poznámky pod čarou č. 22
až 25, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Částka 90

17. V § 11b odst. 7 se dosavadní poznámka pod
čarou č. 9c označuje jako poznámka pod čarou č. 26,
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
18. V § 11c se odstavce 3 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3
až 5.
19. V § 11c odst. 3 se dosavadní poznámka pod
čarou č. 9d označuje jako poznámka pod čarou č. 27,
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
20. V § 11c odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.
21. V § 11d odst. 2 se dosavadní poznámka pod
čarou č. 9b označuje jako poznámka pod čarou č. 28,
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
22. V § 11d odstavec 5 zní:
„(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v období dvaceti čtyř měsíců od jejího přidělení z rezervy, pokud je součástí
systému produkčních kvót podle předpisů Evropských
společenství.“.
23. V § 11e se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.
24. V § 11e odst. 1 se slova „odstavce 3“ nahrazují
slovy „odstavce 2“.
25. V § 11e odst. 2 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) oznámit Fondu neprodleně zahájení insolvenčního
řízení nebo vstup do likvidace.“.
26. V § 11e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
„(3) Producent syrového kravského mléka je před
zahájením dodávek mléka novému odběrateli povinen
písemně oznámit Fondu tohoto odběratele29) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent
hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům,
je povinen Fondu před zahájením dodávek mléka oznámit objem části individuální produkční kvóty mléka,
k jehož vyhodnocení plnění bude každý z jeho odběratelů příslušný.
29

) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

27. V § 11h se dosavadní poznámky pod čarou
č. 9f až 9h zrušují a odkazy na poznámky pod čarou
č. 9f až 9h se označují jako odkazy na poznámku pod
čarou č. 29.
28. V § 12 se dosavadní poznámky pod čarou č. 9i
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a 9k označují jako poznámky pod čarou č. 30 a 31, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
29. V § 12a se dosavadní poznámky pod čarou
č. 9j, 9l a 9o označují jako poznámky pod čarou
č. 32, 33 a 35, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou.
30. V § 12a odst. 2 se slova „finanční kontrole9m)“
nahrazují slovy „finanční kontrole19)“ a dosavadní poznámka pod čarou č. 9m se zrušuje, a to včetně odkazu
na poznámku pod čarou.
31. V § 12a se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských
trhů34).“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
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„úmrtí“ se vkládají slova „ , jde-li o úmrtí mimo území
České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí“.
37. V § 12b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození“.
38. V § 12b odst. 2 písm. b) bodě 9 se slova
„ , místo a okres“ nahrazují slovy „a místo“ a za slovo
„úmrtí“ se vkládají slova „ , jde-li o úmrtí mimo území
České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí“.
39. § 12b včetně nadpisu zní:
„§ 12b
Poskytování údajů z jiných informačních systémů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle
tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

„34) Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení

Rady
Rady
Rady
Rady

(ES)
(ES)
(ES)
(ES)

č.
č.
č.
č.

1782/2003, v platném znění.
1698/2005, v platném znění.
1234/2007, v platném znění.
73/2009.“.

32. V § 12a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3“.
33. V § 12a se doplňují odstavce 11 a 12, které
včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:
„(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění
kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího
prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).
(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace
vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.
36

) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004,
v platném znění.

37

) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění.“.

34. V § 12b se dosavadní poznámky pod čarou
č. 9l a 9m označují jako poznámky pod čarou č. 38
a 39, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
35. V § 12b odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rodné číslo“.
36. V § 12b odst. 2 písm. a) bodě 6 se slova
„ , místo a okres“ nahrazují slovy „a místo“ a za slovo

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a)
jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými
písm. b) jsou

údaji

podle

odstavce

1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
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f)
g)
h)
i)

údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
rodné číslo,
datum, místo a okres úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c)
jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.“.
40. Za § 12b se vkládají nové § 12c až 12e, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:
„§ 12c
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,
b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám,
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strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).
§ 12d
Správní delikty právnických osob a podnikajících
fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,
b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám,
strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).
§ 12e
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) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby40) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům
a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne,
kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Fond. Při projednávání správních
deliktů má Fond postavení orgánu veřejné správy.
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(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

39b

(7) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.
(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.
40

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

41. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. X
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. XI
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o odpadech
Čl. XII
V § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb.,
zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona
č. 9/2009 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 39a a 39b zní:
„j) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství39a) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém39b),
s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti
povrchových nebo podzemních vod.
39a

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

ČÁST DEVÁTÁ

42. V § 13b odst. 1 písm. e) se za slova „kvótě
cukru B,“ vkládají slova „kvótě cukru,“.
43. V § 13c odst. 1 se dosavadní poznámka pod
čarou č. 10 označuje jako poznámka pod čarou č. 41,
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
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Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci
Čl. XIII
V § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 120/
/2008 Sb., se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 14o a 14p zní:
„(11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení
a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).
14o

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

14p

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14o a 14p se označují jako poznámky pod čarou č. 14q a 14r, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. XIV
V § 2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve
znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.,
se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod
čarou č. 5c a 5d zní:
„(5) Ústav dále provádí kontroly podmíněnosti
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podle zákona o zemědělství5c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5d). Ústav
dále také provádí tyto kontroly podmíněnosti v oblasti
povrchových nebo podzemních vod.
5c

) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 291/2009 Sb.

5d

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne
7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na
podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XV
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/
/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 1 se slova „odstavce 7 písm. b)“
nahrazují slovy „odstavce 8 písm. b)“.
2. V § 28 odst. 8 se slova „odstavců 1 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 7“.
3. V § 72 se doplňují odstavce 12 a 13, které
včetně poznámek pod čarou č. 52c až 52e znějí:
„(12) Rostlinolékařská správa dále provádí pro
ministerstvo odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona
o zemědělství52c).
(13) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství52d)
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských
společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém52e).
52c

) § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.
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52d

) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 291/2009 Sb.

52e

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne
7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na
podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

4. V § 78 odst. 6 písm. l) se slova „§ 28 odst. 8“
nahrazují slovy „§ 28 odst. 9“.
5. V § 86 odst. 1 se za slova „nebo být absolventem odborného kurzu“ vkládají slova „podle odstavce 4“.
6. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1, 2
a 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 1, 2, 3 a 5“.
7. V § 88 odst. 3 se za slova „§ 42 odst. 7,“ vkládají slova „§ 43 odst. 1,“.
8. V § 88 odst. 4 se slova „§ 86 odst. 6“ nahrazují
slovy „§ 86 odst. 4 a 6“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVI
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 261/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
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zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona
č. 206/2009 Sb., se mění takto:
1. V části I položce 6 se doplňuje písmeno c), které
zní:
„c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)

Kč 100“.

2. V části I se na konci položky 6 doplňuje ustanovení, které zní:
„Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo
jiném rejstříku.“.
ČÁST TŘINÁCTÁ

zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, se části sedmdesátá druhá (změna zákona
o zemědělství) a sto čtvrtá (změna zákona o Státním
zemědělském intervenčním fondu) zrušují.

Změna zákona o léčivech
Čl. XVII
V § 16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámek pod čarou
č. 25a a 25b zní:
„l) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25a) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25b).
25a

) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb.

25b

) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
znění.“.

ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIX
(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2010,
b) části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16, která
nabývají účinnosti dnem 30. června 2010,

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech
Čl. XVIII
V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

c) části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části
čtrnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července
2010.
(2) Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona
č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008
Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písmeno p) zní:
„p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného, směsi těžkých plynových olejů s vodou
nebo projekt technologického vývoje ekologicky
příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských
částí biomasy nebo z biologického odpadu; tyto
projekty musí být schváleny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,“.
2. V § 6 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 12 odst. 1 se za slovo „uplatnit“ vkládá
slovo „písemně“, slova „přede dnem jejich vydání“ se
nahrazují slovy „před jejich vydáním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 8.“.
4. V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se slova „§ 53
odst. 3 až 7“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 4 až 9“.
5. V § 21 odst. 7 se slova „(§ 77)“ nahrazují slovy
„(§ 77 a 116a)“.
6. V § 21 odst. 17 se slova „(, 77 a 90)“ nahrazují
slovy „(, 77, 90 a 116a)“.
7. V § 22 se na konci odstavce 19 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) opakovaně nedoplní zajištění daně ve lhůtě stanovené v § 21 odst. 10.“.
8. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:
„(7) V rozhodnutí o povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků celní úřad uvede dobu jeho
platnosti. Toto povolení platí 3 měsíce ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
9. V § 28 odst. 9 větě druhé se za slovo „dopravce“ vkládají slova „ , provozovatel přijímajícího
daňového skladu“.
10. V § 29 odst. 2 se za slova „České republiky“
vkládají slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak
(§ 60 odst. 13)“.
11. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V oznámení uvede datum zahájení dopravy.“.
12. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1
písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových
motorů s metylestery řepkového oleje musí činit
nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi
obsažených,“.
13. V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova „95 %“
a slova „5 %“ vkládá slovo „objemových“.
14. V § 45 odst. 2 písm. e) a h) se za slova „85 %“
a slova „15 %“ vkládá slovo „objemových“.
15. V § 45 odst. 2 písm. f) se slova „d), e) a g)
až j)“ nahrazují slovy „b) až e) a g) až m)“.
16. V § 45 odst. 2 písm. g) se slova „d) a e)“ nahrazují slovy „d), e), l) a m)“ a za slova „95 %“ se
vkládá slovo „objemových“.
17. V § 45 odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplňuje slovo „objemových“.
18. V § 45 odst. 2 písm. j) se slova „řepkového
oleje nebo etylestery řepkového oleje vyrobenými z lihu
kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo
lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“
nahrazují slovy „mastných kyselin uvedených pod kó-
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dem nomenklatury 3824 90 99“, slova „řepkového oleje 35d
„ ) § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
nebo etylesterů řepkového oleje“ se nahrazují slovy
a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 Sb.“.
„mastných kyselin“, slovo „hmotnostních“ se nahra24. V § 48 se doplňují odstavce 17 a 18, které
zuje slovem „objemových“ a slovo „nebo“ se zrušuje.
znějí:
19. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
„(17) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která včetně poodst. 2 písm. l) se zdaňují sazbou 11 840 Kč/1000 l.
známek pod čarou č. 35b a 35c znějí:
(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45
„l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvoodst.
2 písm. m) se zdaňují sazbou 9 950 Kč/1000 l.“.
dým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným
bezvodým obecně denaturovaným neuvedené
v písmeni m), které obsahují nejméně 70 % a nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého
zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné
technické normě35b), určené k použití, nabízené
k prodeji nebo používané pro pohon motorů,
nebo

25. V § 49 odst. 10 se slova „minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod
kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo
tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21“.

m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95 %
objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1
písm. b) a odpovídají příslušné technické normě35c), určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů.

27. V § 49 se doplňují odstavce 18 až 21, které
znějí:
„(18) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo
etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které jsou určeny k použití,
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

35b

35c

) ČSN 65 6512 Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické
požadavky a metody zkoušení.
) ČSN 65 6513 Motorová paliva – Ethanol E95 pro vznětové
motory – Technické požadavky a metody zkoušení.“.

20. V § 45 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují
slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2,“.
21. V § 45 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene k) se doplňují
slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2“.
22. V § 45 odst. 4 se slova „nebo pro výrobu tepla“ nahrazují slovy „ , pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2“.
23. V § 45 odst. 9 větě třetí se slova „kolaudován
jako stavba podle zvláštního právního předpisu36)“ nahrazují slovy „užíván v souladu se stavebním zákonem35d)“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje včetně odkazů na
tuto poznámku pod čarou.
Poznámka pod čarou č. 35d zní:

26. V § 49 odst. 14 se slova „nebo lihu kvasného
bezvodého obecně denaturovaného“ zrušují a slova
„písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. m)“.

(19) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje
uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které
jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
(20) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn
uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je
předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e).
(21) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a)
nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l),
které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo
používány pro pohon motorů vybraných motorových
vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3
písm. p).“.
28. V § 50 odst. 2 větě poslední se slova „§ 53
odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 7 a 8“.
29. V § 53 odst. 1 se slova „3 až 5“ nahrazují slovy
„4 až 9“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se
netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2
písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 14,
nebo minerálních olejů osvobozených podle § 49
odst. 21.“.
30. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
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„(2) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které
jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d), se
použije ustanovení odstavce 1 obdobně.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3
až 8.
31. V § 53 odst. 4 se slova „§ 49 odst. 3, 6, 10, 12,
14 a 17“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 3, 6, 10, 12, 17
až 20“.
32. V § 53 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Zvláštní povolení nemusí mít uživatelé, kteří
prodávají nebo předávají odpadní oleje uvedené v § 45
odst. 1 písm. d), které sami vyrobili nebo při jejichž
činnosti tyto odpadní oleje vznikly, v množství menším
než 10 000 l za jeden kalendářní rok.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7
až 9.
33. V § 53a se slova „3 až 6“ nahrazují slovy
„4 až 8“.
34. V § 54 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů určených pro technologické účely přímo související
s výrobou,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
35. V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok na vrácení
daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve
výši odpovídající dani vypočtené z množství lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) obsaženého v minerálním oleji.“.
36. V § 57 odstavec 5 zní:
„(5) Daň se vrací ve výši 60 % daně, která byla
zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j), a ve
výši 85 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), platné
v den jejich uvedení do volného daňového oběhu.“.
37. V § 59 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene a) se doplňují
slova „ , nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2“.
38. V § 59 odst. 1 písm. h) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene h) se doplňují
slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2“.
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39. V § 59 odst. 6 písm. a) se slova „kolaudováno
jako stavba podle zvláštního právního předpisu36)“ nahrazují slovy „užíváno v souladu se stavebním zákonem35d)“.
40. V § 60 se na konci odstavce 4 doplňuje text,
který zní: „Tyto osoby jsou dále povinny používat při
své činnosti schválený měřicí systém1), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence hmotnosti vydaných zkapalněných ropných plynů a která umožňuje
autorizovaný elektronický výpis z tohoto systému
(hmotnostní průtokoměr). Hmotnostní průtokoměr
musí být umístěn tak, aby evidoval skutečné množství
zkapalněných ropných plynů naplněných v tlakových
nádobách. Hmotnostní průtokoměr musí být po celou
dobu zapečetěn místně příslušným celním úřadem.“.
41. V § 60 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
„(13) Právnická nebo fyzická osoba odebírající
pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které
jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f)
nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového
oběhu v jiném členském státě, poskytuje zajištění daně
ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena,
jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.
42. V § 60 odst. 14 se slova „v odstavcích 3 až 9
a 11“ nahrazují slovy „v odstavcích 3 až 9 nebo 11“
a slova „až do výše 500 000 Kč“ se nahrazují slovy „ve
výši od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč“.
43. V § 60a odst. 16 se věta první nahrazuje větou
„Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele
povolení nebo místa uskladnění zkapalněných ropných
plynů, celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního povolení.
44. V § 60a se doplňují odstavce 19 a 20, které
znějí:
„(19) V případě odejmutí povolení podle odstavce 18 písm. a) až c) se ustanovení § 13 odst. 21 použije obdobně.
(20) Pokud bylo právnické nebo fyzické osobě
uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 odejmuto povolení podle
odstavce 18 písm. a) až c), může být takové osobě vydáno nové povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedených do volného daňového oběhu nejdříve
po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí
o odejmutí povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedených do volného daňového oběhu.“.
45. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 116a
Zajištění daně z tabákových výrobků
(1) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků
na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním
úřadem činí nejvýše 50 000 000 Kč.
(2) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad, zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků
na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním
úřadem činí, bez ohledu na to, kolik daňových skladů
provozuje, nejvýše 100 000 000 Kč.“.
46. V § 134e a 134p se na konci odstavce 9 doplňuje věta „To se nevztahuje na nepodnikající fyzické
osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém
balení do 50 kg.“.
47. V § 134e a 134p se doplňuje odstavec 10, který
zní:
„(10) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije
pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do
jiných členských států v režimu podmíněného
osvobození od daně nebo ve volném daňovém
oběhu, nebo které prokazatelně jsou nebo mají
být vyváženy do třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány
mezi daňovými sklady v režimu podmíněného
osvobození od daně.“.
48. V § 135b odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c)
a d).
49. V § 135b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. g) se
uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.“.
50. V § 135g odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a podle § 134e odst. 10“.
51. V § 135h odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „a podle § 134p odst. 10“.
52. V § 139 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 14“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 16“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právnické a fyzické osoby, které přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona nabyly minerální oleje
osvobozené od daně podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a neuvedené pod kódy nomenklatury
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2710 11 31, 2710 11 70 nebo 2710 19 21, provedou bez
zbytečného odkladu inventarizaci minerálních olejů, na
něž se osvobození podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, již nevztahuje.
2. Minerální oleje uvedené v bodě 1 mohou být
použity za podmínek stanovených v § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději prvního dne
čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona; tímto dnem vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.
3. Pokud bylo pro minerální oleje osvobozené od
daně podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
vyžadováno zvláštní povolení pro přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně, je právnická
nebo fyzická osoba povinna bezodkladně oznámit celnímu ředitelství změnu údajů uvedených v povolení, ke
které došlo dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při
změně povolení postupuje celní ředitelství obdobně podle § 13 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Od daně osvobozené směsi minerálních olejů
uvedené v § 49 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a uvedené do volného daňového oběhu přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze užívat v souladu
s tímto osvobozením nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po tomto datu se na ně pohlíží jako na nezdaněné. Právnickým a fyzickým osobám, které tyto minerální oleje nedoužívaly, vzniká k tomuto datu povinnost přiznat daň a zaplatit.
5. Právnické a fyzické osoby, které užívají směsi
minerálních olejů podle § 49 odst. 14 zákona č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, mohou tyto směsi užívat bez zvláštního
povolení, nejpozději však do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud těmto osobám nebude nejpozději prvního dne
čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona zvláštní povolení vydáno, vznikne jim
k tomuto datu povinnost daň přiznat a zaplatit za minerální oleje, které nebyly k uvedenému datu spotřebovány.
6. Ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro zdaněné minerální oleje uvedené
do volného daňového oběhu po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona.
7. Ustanovení § 45 odst. 3 písm. a), k) a § 45
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odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé
pro zdaňovací období počínající prvním dnem sedmého
kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
8. Uplatnění podmíněného osvobození od daně
pro minerální oleje uvedené v § 59 odst. 1 písm. a)
a h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé
pro zdaňovací období počínající prvním dnem sedmého
kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
9. Právnické nebo fyzické osoby, které jsou povinny uplatnit podmíněné osvobození od daně pro minerální oleje uvedené v § 59 odst. 1 písm. a) a h) zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny podat návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu, a to do
30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; povolení vydané celním ředitelstvím bude možno uplatnit
nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená
v bodě 9 podá návrh na vydání povolení k provozování
daňového skladu, je povinna provést inventarizaci zásob minerálních olejů uvedených v bodě 8 k poslednímu
dni šestého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto minerální oleje se prvním
dnem sedmého kalendářního měsíce ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.
ČÁST DRUHÁ
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zený od daně, vede odděleně evidenci bioplynu přiměřeně podle odstavců 1 a 2.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 37/2008 Sb.
Čl. IV
Zákon č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/
/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/
/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České
národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V části první čl. I se bod 14 zrušuje.
2. V části páté čl. VIII se slova „ , s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem
1. července 2010“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. V
V § 3a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), se v odstavci 8 číslo „75“ nahrazuje číslem „40“.

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. III
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:
1. V čl. LXXII § 8 se doplňuje odstavec 7, který
zní:
„(7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29.“.
53. V čl. LXXII § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud je dodáván bioplyn osvobozený od
daně, musí být tato skutečnost uvedena na daňovém
dokladu.“.
54. V čl. LXXII § 18 se doplňuje odstavec 3, který
zní:
„(3) Pokud dodavatel nabývá bioplyn osvobo-

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 695/2004 Sb.
Čl. VI
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:
„§ 10a
Přechodné přidělování bezplatných povolenek
v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny
(1) Ministerstvo nejpozději do 31. října 2009 vyzve výrobce elektřiny, kteří jsou držitelem povolení
podle § 5 tohoto zákona, k předložení potřebných pod-
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kladů pro zpracování žádosti podle článku 10c směrnice 2009/29/ES.

vozovatele, kteří tyto podklady předložili Ministerstvu
v termínu do 31. března 2010.“.

(2) Držitelé povolení podle odstavce 1 mají možnost předložit potřebné podklady ministerstvu nejpozději do 31. března 2010.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

(3) Potřebnými podklady pro účely odstavce 1
jsou:
a) seznam zařízení, které držitel povolení podle odstavce 1 předpokládá provozovat v období od
1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, a která byla
k 31. prosinci 2008 v provozu, nebo, u nichž byl
investiční proces fyzicky zahájen k tomuto dni,
b) návrh plánu týkající se investic do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií, v hodnotě odpovídající alespoň předpokládané tržní
hodnotě bezplatně přidělovaných povolenek
s tím, že alespoň polovinu této hodnoty bude
v plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince
2011,
c) návrh kontroly nad prováděním plánovaných investic podle písmene b).

Dosavadní § 10a se označuje jako § 10b.

(4) Ministerstvo z podkladů obdržených na základě výzvy podle odstavce 1, které obdrží do 31. března 2010, zpracuje žádost podle odstavce 5 článku 10c
směrnice 2009/29/ES a tuto nejpozději v termínu do
30. června 2010 předloží ke schválení vládě České republiky a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Vláda tento návrh předloží k posouzení Evropské komisi neprodleně poté, co Evropská komise vydá
pokyny podle příslušného předpisu ES1).
(5) Žádost podle odstavce 4 zpracuje ministerstvo
tak, aby bylo maximálně využito množství přechodně
přidělených bezplatných povolenek definovaných v odstavci 2 článku 10c směrnice 2009/29/ES do vybavení
a modernizace infrastruktury a do čistých technologií.
(6) Množství přechodně přidělených bezplatných
povolenek uvedených v žádosti podle odstavce 5 po
schválení Evropskou komisí rozdělí ministerstvo na základě doložených podkladů podle odstavce 2 na příslušné období v národním alokačním plánu mezi pro-

„1) Čl. 10c odst. 3 směrnice 2003/87/ES, v platném znění.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona
o Policii České republiky
Čl. VII
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České
republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb. a zákona
č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu
označeném jako „ostraha majetku a osob“ písmeno a)
zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodů.
2. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu
označeném jako „ostraha majetku a osob“ v písmenu b)
slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy „s platností
na 10 let“.
3. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu
označeném jako „služby soukromých detektivů“ v písmenu b) slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy
„s platností na 10 let“.
4. V části dvanácté čl. XIX bodě 1 se slova „ve
lhůtě 12 měsíců“ nahrazují slovy „ve lhůtě 36 měsíců“.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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293
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/
/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,
zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb. a zákona č. 23/2006 Sb., se mění takto:

9. V § 2 písm. k) se za slovo „zákoníku,“ vkládají
slova „nebo zahraniční společností,“.
10. V § 2 písmeno l) zní:
„l) investorem osoba, která vynakládá investici, a to
buď právnická osoba se sídlem na území České
republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost,“.
11. V § 2 písm. n) se slovo „její“ nahrazuje slovem
„jeho“.

1. V § 1 odst. 1 se slovo „úhrady“ nahrazuje slovem „dorovnávání“.

12. V § 2 písm. o) se slova „přičemž jejich výše
nesmí překročit výši hotovostní platby placené dovozcem vývozci v souladu se smlouvou o vývozu,“ zrušují.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „úvěrů“ vkládají slova „a úvěrů na investice“.

13. V § 2 písm. x) se slovo „vyváženo“ nahrazuje
slovem „dodáváno“.

3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „českých právnických osob“ zrušují.

14. V § 2 písmena aa) a bb) znějí:
„aa) výrobcem osoba, která vyrábí zboží nebo poskytuje služby určené pro následný vývoz, a to buď
4. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „vývozců“
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České
vkládají slova „a investorů“.
republiky nebo právnická osoba se sídlem na
5. V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova „úvěrů výúzemí České republiky, a která je podnikatelem
vozci“ vkládají slova „ , zahraniční společnosti“.
podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost,
6. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Dorovnáváním úrokových rozdílů se pro bb) vývozcem osoba, která uskutečňuje vývoz, a to
buď fyzická osoba s trvalým pobytem na území
účely tohoto zákona rozumí dorovnávání rozdílu mezi
České republiky nebo právnická osoba se sídlem
úroky stanovenými pevnými úrokovými sazbami u výna území České republiky, a která je podnikatelem
vozních úvěrů poskytovaných bankou vývozce v soupodle obchodního zákoníku, nebo zahraniční spoladu s právem Evropských společenství a mezinárodlečnost,“.
ními pravidly upravujícími státem podporované vývozní úvěry (dále jen „mezinárodní pravidla“) se splatností
15. V § 2 písmeno ee) zní:
alespoň dva roky a náklady banky vývozce na obstarání „ee) zahraniční osobou fyzická osoba, která nemá
zdrojů na tyto úvěry na finančních trzích na úrovni
trvalý pobyt na území České republiky, nebo
sazeb mezibankovního trhu navýšené o stanovenou odprávnická osoba, která nemá sídlo na území České
měnu pro banku vývozce. Úrokové rozdíly se dorovrepubliky,“.
návají převodem tohoto rozdílu bance vývozce ze stát16. V § 2 se na konci písmene hh) tečka nahrazuje
ního rozpočtu nebo přebytku bankou vývozce do státčárkou a doplňují se písmena ii) a jj), která znějí:
ního rozpočtu.“.
7. V § 2 písm. a) se slova „související s investicí“ „ii) zahraniční společností právnická osoba se sídlem
v zahraničí, kterou právnická osoba se sídlem na
nahrazují slovy „na investici“.
území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, ovládá tím, že se na zá8. V § 2 písm. f) se za slovo „financování“ vkládají
kladním kapitálu společnosti přímo či nepřímo
slova „vývoje nebo“.
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podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí
na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady
nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
jj) úvěrem na investici úvěr na pořízení investice nebo
úvěr na činnost zahraniční společnosti poskytnutý
bankou investora.“.
17. V nadpisu § 3 se čárka nahrazuje slovem „a“
a slova „a úhrady úrokových rozdílů“ se zrušují.
18. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „v níž má
exportní pojišťovna nejméně 30% podíl na základním
kapitálu,“ zrušují.
19. V § 4 odst. 8 úvodní části ustanovení a v § 6
odst. 15 úvodní části ustanovení se slovo „pololetně“
nahrazuje slovy „jednou ročně“.
20. V nadpisu § 6 se slova „a úhrada úrokových
rozdílů“ zrušují.
21. V § 6 se odstavce 4 až 11 zrušují.
Dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 4 až 8.
22. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Dorovnávání úrokových rozdílů
(1) Podmínkou dorovnávání úrokových rozdílů je
a) soulad vývozního úvěru s mezinárodními pravidly,
b) sjednání pevné úrokové sazby vývozního úvěru,
c) poskytnutí vývozního úvěru v eurech či amerických dolarech,
d) pojištění vývozních úvěrových rizik exportní pojišťovnou,
e) skutečnost, že vývozcem není zahraniční společnost.
(2) Žádost o zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů spojených
s tímto vývozním úvěrem předkládá banka vývozce
k rozhodnutí Ministerstvu financí. V žádosti o zařazení
do systému dorovnávání úrokových rozdílů je banka
vývozce povinna uvést kromě obecných náležitostí také
a) identifikační údaje6) vývozce, dovozce a zahraniční
osoby, které je vývozní úvěr poskytován,
b) předmět a hodnotu vývozu,
c) základní údaje smlouvy o vývozním úvěru, ze-
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jména hodnotu vývozního úvěru a časové rozložení jeho čerpání a splácení,
d) sjednanou pevnou úrokovou sazbu a
e) prohlášení, že vývozní úvěr je v souladu s mezinárodními pravidly.
(3) S žádostí o zařazení do systému dorovnávání
úrokových rozdílů předkládá banka vývozce vyjádření
exportní pojišťovny k možnosti pojištění vývozního
úvěru. Ministerstvo financí může vyzvat banku vývozce k doložení návrhu smlouvy o vývozním úvěru
a dalších údajů nutných k posouzení podmínek dorovnávání úrokových rozdílů. Banka vývozce je jediným
účastníkem řízení.
(4) Na zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů není právní nárok. V případě jeho zařazení do systému dorovnávání úrokových
rozdílů budou úrokové rozdíly dorovnávány mezi Ministerstvem financí a bankou vývozce po celou dobu
trvání zařazení tohoto vývozního úvěru do systému
dorovnávání úrokových rozdílů.
(5) Banka vývozce zašle bez zbytečného odkladu
Ministerstvu financí originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o vývozním úvěru. Dorovnávání úrokových rozdílů je bance vývozce uhrazováno Ministerstvem financí ode dne prvního čerpání vývozního
úvěru, který banka vývozce oznámí Ministerstvu financí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne prvního
čerpání vývozního úvěru.
(6) Banka vývozce předkládá Ministerstvu financí
žádost o dorovnání úrokových rozdílů, nebo oznámení
o převodu přebytku úrokových rozdílů, po uplynutí
6 měsíců ode dne prvního čerpání vývozního úvěru,
nebo po dočerpání vývozního úvěru a v období splácení v pravidelných šestiměsíčních intervalech od
prvního dne doby splácení vývozního úvěru až do
úplného splacení vývozního úvěru. V případě vzniku
přebytku úrokových rozdílů je banka vývozce povinna
tento přebytek převést na příjmový účet státního rozpočtu vždy do 15 pracovních dnů ode dne odeslání
oznámení o převodu přebytku úrokových rozdílů.
(7) V případě vzniku nároku banky vývozce na
dorovnání úrokových rozdílů Ministerstvo financí provede úhradu úrokových rozdílů do 15 pracovních dnů
od doručení žádosti o dorovnání úrokových rozdílů.
(8) Ministerstvo financí provádí kontrolu dodržování podmínek a povinností stanovených tímto zákonem. V případě porušení těchto podmínek nebo povinností může Ministerstvo financí rozhodnout o lhůtě
pro vyřazení ze systému dorovnávání úrokových rozdílů a o vrácení prostředků uhrazených ze státního rozpočtu po odpočtu přebytků úrokových rozdílů převe-
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dených bankou vývozce do státního rozpočtu a současně stanovit úroky z této částky v obvyklé výši.
(9) V případě, že banka vývozce nedodrží lhůtu
pro převod přebytku úrokových rozdílů podle odstavce 6 nebo lhůtu pro vrácení prostředků uhrazených
ze státního rozpočtu podle odstavce 8, je povinna uhradit penále ve výši 1 promile z dlužné částky za každý
den prodlení, nejvýše však do výše dlužné částky.
(10) Způsob výpočtu dorovnávání úrokových

Částka 90

rozdílů a odměnu banky vývozce v závislosti na výši
vývozního úvěru stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 294 / 2009

Částka 90
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294
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

mažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb., se za
slovo „tří“ vkládá slovo „pracovních“.
Čl. II

Čl. I
V § 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shro-

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 295 / 2009
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Částka 90

295
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/
/2008 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., se mění takto:

ČÁST PRVNÍ

1. V § 4 odst. 1 se za slova „finanční trh“ vkládají
slova „ , regulaci vydávání elektronických peněz“.

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve
znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb.,
zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona
č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/
/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona
č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/
/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb.,
zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona
č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/
/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992
Sb., zákonného opatření předsednictva České národní
rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/
/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993
Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona
č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona
č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/
/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000
Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb.,
zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/
/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002
Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb.,
zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,

2. V § 4 odst. 1 se za slova „s výjimkou“ vkládá
slovo „výkonu“.
3. V § 4 odst. 1 se za slova „České národní
banky,“ vkládají slova „pro zavedení jednotné měny
euro na území České republiky, pro platební styk,“.
4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Ministerstvo financí spolu s Českou národní
bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy
zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky,
s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním
stykem a vydáváním elektronických peněz.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
5. V § 12 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a provozuje informační systém pro nakládání
s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. II
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001
Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/
/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
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1. V § 28 písm. b) se slova „ , které však může
nakupovat na dobu nejvýše jednoho roku“ zrušují.
2. § 37 zní:
„§ 37
(1) Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných
úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.
(2) Česká národní banka spolupracuje s Minister-
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stvem financí na přípravě návrhů zákonných úprav
v oblasti finančního trhu, platebního styku, regulace
vydávání elektronických peněz, devizového hospodářství a zavedení jednotné měny euro na území České
republiky.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 296 / 2009
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Částka 90

296
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

k bydlení nebo ubytování, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak,

§1
Předmět úpravy

e) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá
obytná místnost, které jsou stavebním úřadem
určeny k bydlení,

Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice a podmínky pro poskytování údajů z tohoto sčítání (dále jen
„sčítání“).

f) bytovou domácností fyzická osoba nebo společenství fyzických osob, bydlících v jednom bytě bez
ohledu na druh a délku pobytu, nebo se v rozhodný okamžik v bytě nacházejících,

§2
Vymezení pojmů

g) uživatelem bytu fyzická osoba nebo více fyzických
osob, které byt fakticky užívají, a to bez ohledu na
délku pobytu v bytě, bez ohledu na právní důvod
užívání bytu nebo na neexistenci právního důvodu,

a)

b)

c)

d)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
sčítáním zvláštní statistické zjišťování, při němž
jsou k jednomu rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem zjišťovány údaje o fyzických
osobách, jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech,
úrovni bydlení a rozmístění a struktuře bytového
fondu na území České republiky,
povinnou osobou zletilá fyzická osoba způsobilá
k právním úkonům nebo právnická osoba, která je
povinna sdělit nebo kontrolovat údaje stanovené
tímto zákonem,
povoleným přechodným pobytem na území pobyt
cizince s povoleným přechodným pobytem na
území České republiky na dobu delší než 90 dnů
podle jiného právního předpisu1), pobyt občana
členského státu Evropské unie, který na území
České republiky hodlá přechodně pobývat po
dobu delší než 3 měsíce1), a pobyt cizince, kterému
byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové
ochrany2) anebo dočasná ochrana3),
domem budova4), která obsahuje prostory určené

h) zařízením budova, která obsahuje převážně prostory k ubytování nebo je určena k poskytování
lůžkové zdravotní nebo sociální péče,
i) dodavatelem služeb souvisejících se sčítáním
a zpracováním jeho výsledků právnická nebo fyzická osoba, s níž Český statistický úřad (dále jen
„Úřad“) uzavře smlouvu k provedení veřejné zakázky podle jiného právního předpisu5),
j) sčítacím komisařem fyzická osoba, která zajišťuje
distribuci a sběr sčítacích formulářů a činnosti
s tím související,
k) sčítacím obvodem prostorová jednotka pro organizaci a provedení sčítání v terénu, která je jednorázově vymezena ve formě seznamu adres budov
včetně staveb pro rodinnou rekreaci,
l) sčítacím formulářem dokument v listinné nebo
elektronické podobě, na němž povinná osoba
uvede údaje tímto zákonem stanovené,
m) předvyplněním sčítacího formuláře vyplnění údajů

1

) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

2

) 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.

3

) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.

5

) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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z informačních systémů veřejné správy6) ve sčítacích formulářích.
§3
Zjišťování a zpracování údajů
Údaje se zjišťují k rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem a zpracovávají se ve vzájemných vazbách a v územním členění za
a) Českou republiku,
b) oblasti7),
c) kraje8),
d) okresy9),
e) správní obvody obcí s rozšířenou působností,
f) správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
g) obce,
h) části obcí10),
i) základní sídelní jednotky11),
j) statistické obvody11).
§4
Termín sčítání
(1) Sčítání se uskuteční v roce 2011.
(2) Rozhodným okamžikem pro zjišťování údajů
podle tohoto zákona je půlnoc z pátku 25. března na
sobotu 26. března 2011.
§5
Rozsah sčítání
(1) Sčítání podléhá
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a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt12) nebo povolený přechodný
pobyt na území České republiky,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna, a nemá
zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt,
c) každý dům, i neobydlený,
d) každý byt, i neobydlený.
(2) Sčítání nepodléhají cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které se nacházejí na území České
republiky a slouží k diplomatickým účelům.
§6
Obsah sčítání
Při sčítání se zjišťují tyto údaje
a) povinné o fyzických osobách
1. identifikace místa sečtení – okres, obec, část
obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační,
číslo popisné nebo evidenční13) domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
3. rodné číslo,
4. datum narození,
5. pohlaví,
6. státní občanství,
7. rodinný stav,
8. registrované partnerství,
9. bydliště v rozhodný okamžik,
10. bydliště jeden rok před sčítáním,
11. bydliště matky v době narození,

6

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

7

) Příloha I nařízení Komise (ES) č. 105/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).
Sdělení Českého statistického úřadu č. 201/2007 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních statictických jednotek (CZ-NUTS).

8

) 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.

9

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

10

) § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

11

) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 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.
Zákon č. 325/1999 Sb.

13

) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
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13.
14.
15.
16.
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mateřský jazyk,
nejvyšší ukončené vzdělání,
obor vzdělání,
počet živě narozených dětí celkem,
počet živě narozených dětí v současném nebo
posledním manželství,
17. hlavní ekonomická aktivita,
18. odvětví ekonomické činnosti,
19. zaměstnání,
20. postavení v zaměstnání,
21. místo pracoviště nebo školy,
22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo
školy,
23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do
zaměstnání nebo školy,
24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě
údaj o docházce;
b) dobrovolné o fyzických osobách
1. národnost,
2. náboženská víra;
c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech
1. identifikace bytu – okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo
budovy, číslo bytu,
2. způsob bydlení bytové domácnosti,
3. obydlenost bytu,
4. právní důvod užívání bytu,
5. velikost bytu – počet místností a plocha,
5.1 kuchyň nebo kuchyňský kout,
5.2 obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
5.3 obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
5.4 ostatní prostory bytu,
6. poloha bytu v domě,
7. plyn,
8. vodovod,
9. teplá voda,
10. způsob vytápění,
11. energie používaná k vytápění,
12. koupelna nebo sprchový kout,
13. záchod,
14. osobní počítač a připojení k internetu,
15. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném
obydlí – jméno, popřípadě jména, a příjmení,
datum narození,
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16. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
17. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky –
jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
18. dočasně přítomné osoby – jméno, popřípadě
jména a příjmení, datum narození;
d) o domech
1. identifikace domu – okres, obec, část obce,
sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
2. počet bytů v domě,
3. druh domu,
4. obydlenost domu,
5. druh vlastníka,
6. období výstavby nebo rekonstrukce,
7. materiál nosných zdí,
8. počet nadzemních podlaží,
9. připojení na odpad,
10. ústřední topení a druh paliva,
11. výtah.
§7
Povinnost poskytnout údaje
(1) Fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a)
a b) jsou povinny poskytnout údaje zjišťované sčítáním
v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem.
Dále jsou povinny
a) prokázat svou totožnost sčítacímu komisaři při
doručování předvyplněných formulářů nebo přístupového hesla ke sčítacímu formuláři v elektronické podobě, jsou-li k tomu sčítacím komisařem
vyzvány; státní občané České republiky prokazují
totožnost občanským průkazem nebo cestovním
pasem, cizinci cestovním dokladem nebo jiným
dokladem prokazujícím totožnost,
b) odevzdat vyplněné sčítací formuláře sčítacímu komisaři nebo je zaslat Úřadu prostřednictvím provozovatele poštovní služby, popřípadě je zaslat
elektronicky na určené místo za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) je
dále povinna přihlásit se k dodatečnému sečtení v případech uvedených v § 21.
(3) Fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. a)
a b) je povinna poskytnout údaje zjišťované sčítáním
uvedené v § 6 písm. c) o bytu, jehož je uživatelem.
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(4) Vlastník nebo správce domu je povinen poskytnout údaje zjišťované sčítáním uvedené v § 6
písm. d) a dále údaje o neobydlených bytech v obydleném domě.
(5) V zařízení, které tvoří samostatný sčítací obvod, je sčítací komisař povinen provést distribuci a sběr
vyplněných sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob nebo osob, jimž je poskytována lůžková
zdravotní nebo sociální péče.
(6) V zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, je povinen provést distribuci a sběr vyplněných
sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob
nebo osob, jimž je poskytována lůžková zdravotní
nebo sociální péče, správce zařízení, který vyplněné
sčítací formuláře předá sčítacímu komisaři.
(7) Právnická nebo fyzická osoba, která je povinna
poskytnout údaje zjišťované sčítáním, poskytne přesné
a úplné údaje řádně a v termínu stanoveném tímto zákonem.
(8) Povinnost poskytnout údaje zjišťované sčítáním za nezletilé nebo za osoby, které nejsou způsobilé
k právním úkonům, má podle občanského zákoníku
jejich zákonný zástupce nebo opatrovník nebo jiná
osoba odpovědná za výchovu dítěte, které bylo dítě
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu,
s výjimkou případů podle § 16 odst. 5.
(9) Náklady spojené se splněním povinností podle
tohoto zákona nese vlastník domu sám.
§8
Úkoly Úřadu
(1) Úřad organizuje, řídí a zabezpečuje přípravu
sčítání, jeho provedení a zpracování jeho výsledků.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

(2) Pro splnění úkolů podle odstavce 1 Úřad
vyhlašuje veřejné zakázky a uzavírá smlouvy s dodavateli služeb na práce související se sčítáním,
vymezí sčítací obvody,
kontroluje provedení sčítání,
vytváří podmínky pro ochranu osobních údajů při
jejich shromažďování, dalším zpracovávání a dbá
na jejich dodržování,
zajišťuje školení sčítacích komisařů,
metodicky řídí sčítací komisaře,
zajišťuje přípravu sčítacích formulářů a jejich distribuci dodavateli služeb a ústředním správním
úřadům podle § 9 odst. 1 až 4,
provádí sčítání ve sčítacích obvodech, ve kterých
neprovádí sčítání dodavatel služeb nebo ústřední
správní úřady podle § 9 odst. 1 až 4,
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i) zajišťuje informovanost veřejnosti za účelem řádného průběhu sčítání, přičemž se na Úřad, popřípadě na další orgány, které mají statut správců, po
dobu sčítání nevztahuje § 11 zákona o ochraně
osobních údajů,
j) odpovídá za shromažďování údajů a jejich zpracování v souladu s tímto zákonem,
k) zpřístupňuje výsledky sčítání podle § 25 a podle
jiného právního předpisu11).
(3) Úřad spolupracuje na přípravě a provedení sčítání s ústředními správními úřady uvedenými v § 9,
které zabezpečují jím vyžádané podklady pro přípravu
sčítání.
§9
Úkoly některých ústředních správních úřadů
(1) Ministerstvo vnitra
a) spolupracuje s Úřadem při metodickém řízení
krajů, hlavního města Prahy a obcí,
b) zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Policie České republiky, včetně příslušníků
Policie České republiky působících v zahraničí,
a u osob ubytovaných v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců,
c) zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Bezpečnostní informační služby.
(2) Ministerstvo obrany zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných vojáků z povolání, včetně jednotek působících v zahraničí.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání
osob, které mají trvalý pobyt v České republice, a které
v rozhodném okamžiku působí na zastupitelských úřadech České republiky, včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi žijí v zahraničí ve společné domácnosti.
(4) Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje sčítání
v zařízeních Vězeňské služby České republiky a u hromadně ubytovaných zaměstnanců Vězeňské služby
České republiky.
(5) Český úřad zeměměřický a katastrální
a) poskytuje Úřadu údaje o podrobných vektorových hranicích územních jednotek a mapové podklady pro revizi základních sídelních jednotek
a statistických obvodů,
b) spolupracuje s Úřadem při přípravě podkladů
pro sčítání domů, poskytuje Úřadu potřebné údaje
o mapové vrstvě ulic, veřejných prostranství a pozemních komunikací,
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c) při přípravě podkladů pro sčítání poskytuje Úřadu
potřebné údaje z Informačního systému katastru
nemovitostí14), včetně identifikace vlastníků domů
a staveb pro rodinnou rekreaci.
§ 10
Spolupráce při přípravě sčítání
(1) Úřad spolupracuje při přípravě sčítání s krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy
a úřady obcí.
(2) Krajské úřady a Magistrát hlavního města
Prahy se vyjadřují k aktuálnosti vymezení hranic základních sídelních jednotek, hranic statistických obvodů a k možnosti jejich harmonizace s funkčními plochami vedenými v digitálních územně analytických
podkladech.
§ 11
Úkoly obecních úřadů
(1) Obecní úřad spolupracuje s Úřadem při přípravě a provedení sčítání. Vyjadřuje se k vymezení základních sídelních jednotek a statistických obvodů
a k seznamu budov, včetně staveb pro rodinnou rekreaci.
(2) Obecní úřad dále
a) ve spolupráci s Úřadem zajišťuje informovanost
obyvatel o významu, termínu, způsobu provedení
sčítání a jeho organizaci tak, že zveřejňuje oznámení o sčítání způsobem v místě obvyklým,
b) se podílí na dodatečném sečtení povinných osob
podle § 21,
c) poskytuje fyzickým osobám, které jsou povinnými osobami, bezplatně veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro sčítání, pokud to místní podmínky umožňují,
d) zajišťuje organizační předpoklady pro ochranu
osobních údajů povinné osoby, která využívá veřejné internetové připojení podle písmene c),
e) zveřejňuje seznam sčítacích obvodů v obci, včetně
jejich vymezení,
f) zveřejňuje jméno a příjmení a číslo průkazu sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvo-
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dech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto
komisaře,
g) zveřejňuje seznam adres a kontaktních údajů pracovišť Úřadu a dodavatele služeb.
(3) Zveřejnění informací podle odstavce 2 písm. e)
až g) se uskutečňuje způsobem v místě obvyklým, a to
nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem.
(4) Úkoly a působnost stanovené tímto zákonem
obecním úřadům15) vykonávají v hlavním městě Praze
úřady městských částí16), ve statutárních městech úřady
městských částí nebo městských obvodů statutárních
měst a ve vojenských újezdech újezdní úřady17).
§ 12
Výdaje na sčítání
(1) Ze státního rozpočtu se hradí výdaje na sčítání
vzniklé Úřadu, ústředním správním úřadům, hlavnímu
městu Praze, krajům a obcím.
(2) Výdaje hlavního města Prahy, krajů a obcí jsou
hrazeny formou účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu18).
§ 13
Sdělení údajů zjišťovaných sčítáním
(1) Povinná osoba splní svoji povinnost zápisem
údajů stanovených v § 6 do sčítacích formulářů, popřípadě kontrolou v nich předvyplněných údajů.
(2) Druhy sčítacích formulářů jsou
a) sčítací list osoby,
b) bytový list,
c) domovní list.
(3) Provedení zápisu údajů zjišťovaných sčítáním
za všechny členy bytové domácnosti může provést jeden ze zletilých členů bytové domácnosti. Nedojde-li
k pověření nebo pověřená osoba neprovede zápis údajů
zjišťovaných sčítáním, je povinnou osobou každý zletilý člen bytové domácnosti. Pověření nevyžaduje písemnou formu.
(4) V případě, že povinná osoba uvedená v § 5
odst. 1 písm. a) a b) není z objektivních důvodů
schopna učinit zápis do sčítacího formuláře sama, učiní

14

) § 3 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

15

) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

16

) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

17

) § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

18

) § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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tak za ni sčítací komisař, s výjimkou provedení zápisu
do sčítacího formuláře v elektronické podobě a případů
uvedených v § 16 odst. 5.
(5) Vzory sčítacích formulářů, včetně vymezení
obsahu zjišťovaných údajů, způsob doručování sčítacích formulářů, formu autorizovaného přístupu k elektronickým sčítacím formulářům a jejich odeslání povinnou osobou a potvrzení o jejich příjmu Úřadem, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 14
Využití údajů z informačních systémů veřejné
správy při přípravě a provedení sčítání
(1) Úřad spolupracuje se správci informačních
systémů veřejné správy, od kterých získává údaje potřebné pro přípravu a provedení sčítání. Správci informačních systémů veřejné správy jsou povinni předávat
Úřadu požadované údaje v jím stanovených lhůtách
a formě zpracování, pokud se s Úřadem nedohodnou
jinak.
(2) Úřad využije údajů z informačních systémů
veřejné správy pro předvyplnění sčítacích formulářů
a jejich zpracování, včetně jejich doplnění o údaje, které
nebyly v rozsahu stanoveném v § 6 povinnou osobou
poskytnuty.
(3) Údaje, které jsou na sčítacích formulářích
předvyplněny, povinná osoba zkontroluje a pokud
zjistí nepřesnosti, opraví je. Údaje, které nejsou předvyplněny, povinná osoba doplní.
(4) Na sčítacím listu osob v elektronické podobě
mohou být předvyplněny tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) pohlaví,
e) státní občanství,
f) rodinný stav,
g) údaje o ekonomické aktivitě a zaměstnanosti.
(5) Výčet údajů a rozsah jeho předvyplnění podle
odstavce 4 písm. g) a způsob jeho provedení stanoví
prováděcí právní předpis.
Distribuce a sběr sčítacích formulářů
§ 15
(1) Distribuce a sběr sčítacích formulářů se provede podle sčítacích obvodů. Sčítací obvody vymezí
Úřad na základě vyjádření příslušného obecního úřadu.
(2) Ministerstvo uvedené v § 9 odst. 1 až 4 vymezí
sčítací obvody ve své působnosti.
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(3) Úřad může distribuci a sběr sčítacích formulářů vykonat prostřednictvím dodavatele služeb, vybraného na základě veřejné zakázky zadané podle jiného
právního předpisu5) a v souladu s § 23 odst. 6. Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti související s distribucí a sběrem sčítacích formulářů, pokud je tento zákon nesvěřuje do působnosti ministerstva uvedeného
v § 9 odst. 1 až 4 nebo Úřadu.
§ 16
(1) Distribuce sčítacích formulářů v listinné podobě se provede
a) doručením bytového listu a potřebného počtu sčítacích listů osob bytové domácnosti, popřípadě
správci zařízení, které není samostatným sčítacím
obvodem,
b) doručením domovního listu vlastníku, případně
jím určenému správci domu.
(2) Potřebný počet sčítacích listů osob bytové domácnosti je dán počtem osob, které podléhají sčítání
podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo b) a v dané domácnosti
žijí nebo zde jsou přítomny v rozhodný okamžik sčítání.
(3) Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby
přejímající sčítací formuláře sdělí sčítacímu komisaři
předpokládaný způsob předání vyplněných sčítacích
formulářů Úřadu a potvrdí svým podpisem na doručovací listině převzetí sčítacích formulářů a způsob jejich
předání Úřadu.
(4) Sčítací formuláře v listinné podobě podle odstavce 1 doručí sčítací komisař členům bytové domácnosti a osobám ubytovaným nebo ze zdravotních
anebo sociálních důvodů umístěným v zařízeních, nejpozději 6 hodin před rozhodným okamžikem. Ve stejném termínu jsou domovní listy doručeny vlastníkům
nebo správcům domů.
(5) Správci zařízení, která netvoří samostatné sčítací obvody, předají k vyplnění sčítací listy osob osobám, které zde v rozhodný okamžik pobývají. Není-li
některá z těchto osob z objektivních důvodů schopna
učinit zápis do sčítacího formuláře sama, učiní tak za ni
správce zařízení v rozsahu údajů, které jsou mu známy.
V případě, že se jedná o osobu nezletilou nebo osobu,
která není způsobilá k právním úkonům, učiní zápis do
sčítacího listu osoby správce zařízení, pokud jsou mu
požadované údaje známy.
(6) Přejímající osoba podle odstavce 3, které byly
sčítací formuláře doručeny, předá
a) sčítací list osoby všem fyzickým osobám, které
jsou v bytě v rozhodném okamžiku přítomny,
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vého jazyka pro provedení sčítání v jí přiděleném
sčítacím obvodu nezbytná.

b) bytový list nebo domovní list osobě povinné sdělit
údaje podle § 6 písm. c) a d).
§ 17
(1) Způsobem předání vyplněného sčítacího formuláře povinnou osobou Úřadu se rozumí
a) odevzdání vyplněných sčítacích formulářů sčítacímu komisaři, nebo
b) zaslání vyplněných sčítacích formulářů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Úřadu
na jeho náklady; za tímto účelem sčítací komisař
vydá přejímající osobě podle § 16 odst. 3 na vyžádání úřední obálku s předtištěnou adresou, nebo
c) zaslání vyplněných sčítacích formulářů Úřadu
elektronicky; převzetí datové zprávy Úřadem
bude elektronicky potvrzeno.
(2) Pokud fyzické osoby, které tvoří bytovou domácnost, zvolily způsob předání vyplněných sčítacích
formulářů Úřadu podle odstavce 1 písm. a), převezme
sčítací komisař vyplněné sčítací formuláře ve sjednaném
termínu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů po
rozhodném okamžiku.
(3) Pokud fyzická nebo právnická osoba zvolila
způsob předání vyplněných sčítacích formulářů podle
odstavce 1 písm. b) nebo c), zašle tyto sčítací formuláře
Úřadu nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku.

(4) Za bezúhonnou je pro účely tohoto zákona
považována fyzická osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud
se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena19). Bezúhonnost prokazuje tato osoba Úřadu nebo jím pověřenému dodavateli služeb výpisem z evidence Rejstříku
trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Úřad je
oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů
podle jiného právního předpisu20).
(5) Po jmenování do funkce sčítací komisař převezme průkaz sčítacího komisaře, který mu vydá Úřad,
ministerstvo uvedené v § 9 odst. 1 až 4 nebo dodavatel
služeb.
(6) V případě, že sčítací komisař nemůže svoji
funkci vykonávat, Úřad nebo ministerstvo uvedené
v § 9 odst. 1 až 4 jmenuje jiného sčítacího komisaře,
přijme jeho slib mlčenlivosti a vydá mu průkaz sčítacího komisaře. Sčítací komisař, který nemůže funkci
vykonávat, vrátí neprodleně průkaz, který mu byl k výkonu jeho funkce vydán.
(7) Při výkonu své funkce se sčítací komisař prokazuje průkazem sčítacího komisaře a svým průkazem
totožnosti.
(8) Vzor průkazu sčítacího komisaře stanoví Úřad
prováděcím právním předpisem.
§ 19
Povinnosti sčítacích komisařů

§ 18
Sčítací komisaři
(1) Distribuci a sběr sčítacích formulářů v jednotlivých sčítacích obvodech provedou sčítací komisaři,
které jmenuje Úřad.
(2) Ministerstvo uvedené v § 9 odst. 1 až 4 jmenuje sčítací komisaře působící ve sčítacích obvodech,
které náležejí do jeho působnosti.

(1) Sčítací komisař zajistí distribuci a sběr sčítacích
formulářů ve sčítacím obvodu, který mu byl pro jeho
výkon funkce určen, v termínech stanovených v § 16
odst. 4 a § 17 odst. 2 tak, aby do sčítání byly zahrnuty
všechny osoby, domy a byty, které podléhají sčítání
podle § 5.

(3) Sčítacím komisařem se může stát fyzická osoba

a)

a) s trvalým nebo povoleným přechodným pobytem
na území České republiky,

b)

b) starší 18 let,
c) bezúhonná,

c)

d) s plnou způsobilostí k právním úkonům,
e) s dostatečnou znalostí českého jazyka, případně
menšinového jazyka, pokud je znalost menšino-
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d)

(2) Sčítací komisař
absolvuje odborné školení a složí slib mlčenlivosti
podle § 23 odst. 2,
doručí sčítací formuláře v listinné podobě členům
bytové domácnosti a vlastníkům nebo správcům
domů nebo zařízení,
poskytne povinným osobám informace potřebné
pro vyplnění sčítacích formulářů,
v případech stanovených v § 13 odst. 4 provede
zápis do sčítacích formulářů za povinné osoby,

19

) Například § 60, 60a a 70 trestního zákona.

20

) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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e) převezme sčítací formuláře odevzdané v listinné
podobě podle § 17 odst. 1 písm. a) a pokud nejsou
předány v uzavřené obálce, zkontroluje úplnost
jejich vyplnění a upozorní na případné zřejmé nesprávnosti při vyplnění sčítacích formulářů,
f) vyplněné sčítací formuláře a doručovací listiny
předá Úřadu, ministerstvu uvedenému v § 9
odst. 1 až 4 nebo dodavateli služeb na jimi stanoveném místě a v jimi stanoveném termínu.
(3) Sčítací komisař je povinen zajistit, aby předvyplněné nebo vyplněné sčítací formuláře a údaje v nich
zaznamenané nemohly být odcizeny, ztraceny, poškozeny, zničeny nebo jinak zneužity.
§ 20
Seznam sčítacích obvodů a sčítacích komisařů
(1) Úřad, ministerstvo uvedené v § 9 odst. 1 až 4
a dodavatel služeb vedou seznam sčítacích komisařů.
Ministerstva uvedená v § 9 odst. 1 až 4 a dodavatel
služeb předají seznam sčítacích komisařů Úřadu. Seznam sčítacích komisařů obsahuje údaje stanovené
v § 11 odst. 2 písm. f).
(2) Seznam sčítacích obvodů a seznam sčítacích
komisařů pro jednotlivé obce předá Úřad obecním úřadům nejpozději 20 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem.
§ 21
Dodatečné sečtení
(1) Pokud nebylo možné doručit sčítací formuláře
ve stanovené lhůtě před rozhodným okamžikem, je povinností komisaře opakovat doručení sčítacích formulářů nejpozději do 10 kalendářních dnů po rozhodném
okamžiku. Pokud se ani v tomto termínu nepodaří formuláře doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku na kterémkoliv pracovišti Úřadu,
dodavatele služeb nebo na kterémkoliv obecním úřadu.
(2) Povinná osoba sčítací formulář dodatečně
vyplní a předá jej způsobem uvedeným v § 7 odst. 1
písm. b), a to nejpozději do 25. kalendářního dne po
rozhodném okamžiku; to neplatí v případě, kdy Úřad
doplní údaje podle § 14 odst. 2.
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Ochrana údajů
§ 22
(1) Ochrana osobních údajů podle
o ochraně osobních údajů není dotčena.

zákona

(2) Ke zpracování citlivého údaje není třeba výslovný souhlas fyzické osoby, která ho pro účely zákona poskytla.
(3) Zpracovávání údajů získaných při sčítání jak
z informačních systémů veřejné správy, tak od povinných osob, není přípustné pro jiné účely než stanovené
tímto zákonem.
(4) Po ukončení zpracování výsledků sčítání, nejpozději do 3 let od rozhodného okamžiku sčítání, budou sčítací formuláře zařazeny do skartačního řízení.
Sčítací formuláře převedené do elektronické podoby při
zpracování a elektronické formuláře vyplněné povinnými osobami budou anonymizovány a předány k trvalému uložení do Národního archivu21).
§ 23
(1) Sčítací komisař je povinen zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích a podmínkách jejich zpracovávání, stejně tak jako o jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce sčítacího komisaře.
K tomu je zavázán složením slibu.
(2) Sčítací komisař skládá slib v tomto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu
nesdělím ani neumožním seznámit se s jakýmikoliv statistickými údaji získanými pro účely sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011, se kterými se seznámím v souladu
s ustanoveními zákona o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011.“. Slib mlčenlivosti se skládá do rukou příslušného ministra nebo předsedy Úřadu nebo osoby
jimi pověřené.
(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí
ten, kdo slib skládá, „Tak slibuji.“ a podepíše se na
záznamu o složení slibu. V písemném záznamu o složení slibu musí být uvedeno datum a místo složení
slibu, jméno a příjmení a datum narození toho, kdo slib
skládá, a jméno a příjmení a funkce toho, kdo slib přijímá.
(4) Sčítací komisař nesmí zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce sčítacího komisaře ve prospěch vlastní nebo jiné fyzické anebo právnické osoby.
(5) Povinnost mlčenlivosti uvedenou v odstavci 1

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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mají i jiné osoby, které se v souvislosti s prováděním
sčítání a zpracováváním jeho výsledků nebo za jakýchkoliv jiných okolností seznámí s individuálními údaji.
(6) Podmínky odpovědnosti dodavatele služeb při
zpracovávání osobních údajů a jejich dodržování v souladu s jiným právním předpisem22) obsahuje smlouva
uzavřená s uchazečem vybraným v rámci veřejného výběrového řízení podle § 15 odst. 3.
(7) Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
§ 24
Zpracovávání individuálních a osobních údajů
(1) Osobní údaje získané sčítáním Úřad využije
výhradně ke statistickým účelům.
(2) Údaje o jednotlivých domech a bytech se využijí v souladu s jiným právním předpisem11).
§ 25
Zpřístupnění údajů sčítání
(1) Úřad zpřístupní údaje sčítání v souladu s jiným
právním předpisem11) a za podmínek tímto předpisem
stanovených. Zpřístupněním výsledků sčítání se rozumí
poskytování výsledků sčítání jiným osobám a jejich
zveřejnění.
(2) Obdobně se postupuje při zpřístupňování
údajů ze sčítání provedeného v roce 2001.
§ 26
Přestupky
(1) Fyzická osoba, která v souladu s § 16 odst. 1
a 3 převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se
dopustí přestupku tím, že převzaté sčítací formuláře
nepředá osobám uvedeným v § 16 odst. 6.
(2) Fyzická osoba se jako správce zařízení, které
netvoří samostatný sčítací obvod, dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 16 odst. 5 nepředá k vyplnění
sčítací listy nebo neprovede zápis údajů do sčítacího
formuláře za osobu, která z objektivních důvodů není
schopna takový zápis učinit sama nebo za osobu nezletilou anebo za osobu, která není způsobilá k právním
úkonům.
(3) Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo správcem domu, se jako povinná osoba dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 neposkytne údaje uvedené v § 6 písm. d) nebo je poskytne v rozporu s § 7
odst. 7.
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(4) Fyzická osoba, která podle § 5 podléhá sčítání,
se jako povinná osoba dopustí přestupku tím, že
a) neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář
podle § 7 odst. 1 písm. b), nebo
b) poskytne údaje v rozporu s § 7 odst. 7.
(5) Zákonný zástupce nebo opatrovník nezletilého nebo toho, kdo nemá způsobilost k právním úkonům a podle § 5 podléhá sčítání, se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 7 odst. 8 neposkytne údaje za tyto
osoby.
(6) Sčítací komisař a jiné fyzické osoby, které se
v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováváním jeho
výsledků seznámí s individuálními údaji, se dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle
§ 23 odst. 1 a 5.
(7) Sčítací komisař se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 3 nezajistí ochranu vyplněných sčítacích formulářů a údajů v nich uvedených
před jejich odcizením, ztrátou, poškozením, zničením nebo jiným zneužitím,
b) jedná v rozporu s § 23 odst. 4.
(8) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5
lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 6 nebo 7 pokutu do 100 000 Kč.
§ 27
Správní delikty právnických osob
(1) Právnická osoba, která v souladu s § 16 odst. 1
převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se dopustí správního deliktu tím, že převzaté sčítací formuláře nepředá osobám uvedeným v § 16 odst. 6.
(2) Právnická osoba se jako správce zařízení, které
netvoří samostatný sčítací obvod, dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 5 nepředá k vyplnění sčítací listy nebo neprovede zápis údajů do sčítacího formuláře za osobu, která z objektivních důvodů
není schopna takový zápis učinit sama nebo za osobu
nezletilou anebo za osobu, která není způsobilá k právním úkonům.
(3) Právnická osoba, která je vlastníkem nebo
správcem domu, se jako povinná osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 neposkytne
údaje uvedené v § 6 písm. d) nebo je poskytne v rozporu s § 7 odst. 7.
(4) Právnická osoba se jako zákonný zástupce
nebo opatrovník nezletilého nebo toho, kdo nemá způ-

) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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sobilost k právním úkonům a podle § 5 podléhá sčítání,
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7
odst. 8 nesdělí údaje za tyto osoby.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4
se uloží pokuta do 10 000 Kč. Je-li povinnost porušena
ve větším rozsahu, uloží se pokuta do 200 000 Kč.
§ 28
Společná ustanovení o správních deliktech
(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 výměry 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 za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne,
kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby23) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a správním postihu právnických osob.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl správní delikt

spáchán, popřípadě v jehož správním obvodu má právnická osoba sídlo.
§ 29
Výkon působnosti
Působnosti stanovené tímto zákonem Magistrátu
hlavního města Prahy, úřadům městských částí hlavního města Prahy, úřadům městských obvodů nebo
městských částí územně členěných statutárních měst,
krajským a obecním úřadům jsou výkonem přenesené
působnosti.
§ 30
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
Úřad vydá vyhlášku k provedení § 7 odst. 1
písm. b), § 13 odst. 5, § 14 odst. 5 a § 18 odst. 8.
§ 31
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Českého statistického úřadu č. 354/2000
Sb., kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu
sčítacího komisaře a sčítacího revizora, se zrušuje.
§ 32
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

23

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpadech
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008
Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 26 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:
„d) lehce kontaminované zařízení – zařízení podle písmene c), které obsahuje, nebo u něhož lze na základě dostupných údajů důvodně předpokládat,
že provozní kapaliny obsahují 50 – 500 mg/kg
PCB.“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e)
až h).
2. V § 27 odst. 1 větě poslední se za slova „obsahuje 50 – 500 mg/kg PCB“ vkládají slova „a lehce
kontaminovaná zařízení podle § 26 písm. d)“.
3. V § 27 odstavec 4 zní:
„(4) Provozovatelé zařízení obsahujících PCB
a podléhajících evidenci, s výjimkou lehce kontaminovaných zařízení, jsou povinni označovat tato zařízení,
včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna, způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Provozovatelé dekontaminovaných zařízení jsou povinni
označovat tato zařízení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Zařízení lehce kontaminovaná a vstup do objektů, v nichž jsou umístěna, lze
označovat pouze uvedením údaje „kontaminované
PCB < 500 mg/kg“.“.

4. V § 27 odstavec 7 zní:
„(7) Pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení, která mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. e)], do
31. prosince 2009 způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem ministerstvu neprokáží, že jejich
zařízení neobsahuje PCB, považují se tato zařízení za
zařízení obsahující PCB. Tato povinnost se nevztahuje
na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení.“.
5. V § 27 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
středníkem a doplňuje se text „tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení. Odůvodněný předpoklad nižšího
obsahu PCB u lehce kontaminovaných zařízení prokazuje vlastník nebo provozovatel zařízení, na vyžádání
kontrolního orgánu, na základě výsledků analýz
vzorků dosud odebraných poměrem 1 : 500, jedné analýzy s výsledkem 50 – 500 mg/kg PCB k pětistům analýzám s výsledkem nižším než 50 mg/kg PCB.“.
6. § 30 a 31 včetně poznámky pod čarou č. 30b
znějí:
„§ 30
(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství30b) stanoví povinnosti
výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a provozovatelům systémů baterií nebo akumulátorů a zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem, a stanoví požadavky pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování
odpadních baterií a akumulátorů.
(2) Ustanovení tohoto dílu zákona se vztahují na
všechny druhy baterií a akumulátorů, s výjimkou baterií a akumulátorů používaných
a) v zařízeních, která souvisejí s ochranou podstatných bezpečnostních zájmů členských států, ve
zbraních, střelivu a vojenském materiálu, kromě
výrobků, které nejsou určeny výlučně k vojenským
účelům, nebo
b) v zařízeních určených pro vyslání do vesmíru.
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§ 31
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí
baterií nebo akumulátorem – zdroje elektrické
energie generované přímou přeměnou chemické
energie, které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití
nebo z jednoho nebo více sekundárních článků
schopných opětovného nabití; baterie nebo akumulátory se dále dělí do skupin přenosných baterií
nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo
akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů,
přenosnou baterií nebo akumulátorem – baterie,
knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor,
které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být
ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem,
průmyslovou baterií nebo akumulátorem – jakákoliv baterie nebo akumulátor určené výlučně
k průmyslovému nebo profesionálnímu použití
nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických
vozidel,
automobilovou baterií nebo akumulátorem – baterie nebo akumulátor používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel
a baterie nebo akumulátory používané ke stejným
účelům v jiných výrobcích, pokud zároveň nejsou
průmyslovou baterií nebo akumulátorem,
napájecí sadou – soubor baterií nebo akumulátorů,
které jsou propojeny či zabudovány do vnějšího
obalu tak, aby tvořily celistvou jednotku, jejíž
používání nepředpokládá, že by ji konečný uživatel rozděloval nebo otevíral,
knoflíkovým článkem – malá okrouhlá přenosná
baterie nebo akumulátor s průměrem větším než
výškou, které se používají v zařízeních pro zvláštní
účely, jako jsou například pomůcky pro nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná zařízení a zálohové
zdroje elektrického proudu,
odpadní baterií nebo akumulátorem – baterie nebo
akumulátor, které se staly odpadem podle § 3,
zpracováním – jakákoliv činnost prováděná s odpadními bateriemi nebo akumulátory po jejich
převzetí do zařízení pro třídění, přípravu na materiálové využití nebo přípravu na odstranění,
výrobcem – právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti baterie nebo
akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo
do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
posledním prodejcem – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které dodávají

k)

l)

m)

n)

o)

p)

30b
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v rámci své obchodní činnosti konečnému uživateli
baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
bezšňůrovým elektrickým nástrojem – ruční zařízení s bateriovým nebo akumulátorovým napájením určené pro řemeslnické, stavební nebo zahradnické činnosti,
zpětným odběrem – odebírání použitých přenosných baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném,
místo zpětného odběru – místo určené výrobcem
přenosných baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů, ve kterém
jsou odebírány použité přenosné nebo automobilové baterie nebo akumulátory,
odděleným sběrem – odebírání odpadních baterií
nebo akumulátorů, s výjimkou přenosných baterií
nebo akumulátorů, od konečných uživatelů za
účelem jejich zpracování,
úrovní zpětného odběru – procentuální podíl vypočítaný tak, že se celková hmotnost použitých
přenosných baterií nebo akumulátorů získaných
jejich výrobcem zpětným odběrem v daném kalendářním roce násobí počtem let, během nichž
v rámci tříleté periody ukončené daným rokem
uváděl přenosné baterie nebo akumulátory na
trh, dělí celkovou hmotností přenosných baterií
nebo akumulátorů uvedených na trh v České republice jejich výrobcem v daném kalendářním roce
a v předchozích dvou kalendářních letech, pokud
nebyly vyvezeny mimo území České republiky,
konečným uživatelem – právnická nebo fyzická
osoba užívající baterii nebo akumulátor před
ukončením jejich životnosti, před jejich odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného
sběru.

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze
dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/
/EHS.“.

7. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31r, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30c až 30f
znějí:
„Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů
na trh nebo do oběhu
§ 31a
(1) Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět
a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než
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0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to,
zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení
nebo do jiných výrobků, s výjimkou knoflíkových
článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní, a
b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují
více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně
baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.
(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory určené
pro použití v
a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně
nouzového osvětlení,
b) zdravotnických přístrojích, nebo
c) bezšňůrových elektrických nástrojích.
(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků,
které vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, je
povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich bylo
možné použité nebo odpadní baterie nebo akumulátory
snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo
jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie
nebo akumulátory, je výrobce povinen připojit návod,
jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout,
včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo
akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce
jsou povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.
(4) Povinnosti uvedené v odstavci 3 se nevztahují
na výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, pro
které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným
výrobkem a baterií nebo akumulátorem.
§ 31b
(1) Výrobce je povinen na požádání předložit
kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 31a
odst. 1.
(2) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně
baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo jiných výrobků, je povinen na požádání
předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 31a odst. 1.
(3) Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory, je povinna dodržení podmínek stanovených
v § 31a odst. 1 prokázat celnímu úřadu.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob prokazování dodržení podmínek celnímu úřadu podle odstavce 3.
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§ 31c
Označování baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce je povinen zajistit, aby
a) baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného
sběru a zpětného odběru,
b) přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě
a
c) baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než
0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než
0,004 % hmotnostních olova, byly označeny chemickým symbolem pro tento kov.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti
označování baterií a akumulátorů.
§ 31d
Informační povinnosti o zpětném odběru
a odděleném sběru
(1) Výrobce je povinen na vlastní náklady písemně
informovat konečného uživatele
a) o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem
dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného
sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu,
b) o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní
prostředí a lidské zdraví a
c) o významu grafického symbolu pro oddělený sběr
nebo zpětný odběr a o významu označování podle
§ 31c odst. 1 písm. c).
(2) Osoba, u které výrobce zřídil místo zpětného
odběru nebo odděleného sběru, je povinna na náklady
výrobce zajistit, aby místo zpětného odběru nebo odděleného sběru bylo pro konečného uživatele viditelně
a čitelně označeno nápisem oznamujícím tuto skutečnost.
(3) Poslední prodejce, u kterého výrobce nezřídil
místo zpětného odběru a který prodává baterie nebo
akumulátory výrobcem uváděné na trh, je povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií
a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo
o tom, kde lze baterie nebo akumulátory odevzdat ke
zpětnému odběru na území obce, městské části nebo
městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na
jejich území místo zpětného odběru nenachází, informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské
části nebo městském obvodě od svého místa prodeje.
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§ 31e
Seznam výrobců baterií a akumulátorů
(1) Seznam výrobců baterií a akumulátorů (dále
jen „Seznam výrobců“) je veřejný seznam, který vede
ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu výrobců je
povinen podat každý výrobce.
(2) Návrh na zápis do Seznamu výrobců se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne prvního uvedení
baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení
nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených, na
trh
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
b) v elektronické podobě označené elektronickou
značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané
uznaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c).
a)

b)

c)
d)
e)
f)

(3) Návrh na zápis do Seznamu výrobců obsahuje
jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména,
a příjmení nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, místo podnikání, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, a kopii podnikatelského oprávnění; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též kopii výpisu z obchodního rejstříku ne
staršího než 3 měsíce,
jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo
název, právní formu, sídlo, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku
ne starší než 3 měsíce, je-li v tomto rejstříku zapsána,
skupiny baterií nebo akumulátorů, které výrobce
uvádí na trh,
značku baterií nebo akumulátorů zařazených do
jednotlivých skupin baterií nebo akumulátorů,
způsob plnění povinností výrobce podle § 31k
odst. 1 písm. a) nebo b) a
popis způsobu zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, materiálového využití odpadních baterií nebo akumulátorů a informování
konečného uživatele.

(4) Ministerstvo provede zápis výrobce do Seznamu výrobců do 30 dnů ode dne doručení návrhu,
který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3,
a nejpozději do 30 dnů od provedení zápisu zveřejní
tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo výrobce, aby ve
lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než
15 pracovních dnů, návrh upřesnil nebo doplnil, a zároveň jej poučí, jak to má učinit.
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(6) Výrobce, který je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců, je povinen oznámit ministerstvu jakékoliv změny údajů předložených podle odstavce 3 do 30 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě
je povinen oznámit ministerstvu, že zanikly důvody
pro jeho vedení v Seznamu výrobců.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního zjištění provede
změnu v zápisu do Seznamu výrobců nebo vyřazení
ze Seznamu výrobců.
(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam výrobců na portálu veřejné správy v tomto rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu; obchodní
firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) značku baterií nebo akumulátorů, které výrobce
uvádí na trh,
d) skupinu baterií nebo akumulátorů, které výrobce
uvádí na trh,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 31k,
včetně uvedení právnické osoby oprávněné k provozování kolektivního systému podle § 31l, jejímž
prostřednictvím plní své povinnosti,
f) informaci o splnění povinnosti zaslání roční
zprávy a
g) dosažení úrovně zpětného odběru, pokud se jedná
o výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů.
(9) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně
baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel,
do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo
k nim přiložených, nepocházejících od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců nebo od výrobců, kteří plní
své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému
podle § 31k odst. 1 písm. c), má práva a povinnosti výrobce stanovené v tomto dílu zákona.
(10) Pokud výrobce plní všechny své povinnosti
prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k
odst. 1 písm. c), nevztahuje se na něho povinnost uvedená v odstavci 1. Údaje o výrobcích plnících své povinnosti prostřednictvím provozovatele systému podle
§ 31k odst. 1 písm. c), které ministerstvo získává od
osoby oprávněné k provozování kolektivního systému
podle § 31l, zpřístupní podle odstavce 8.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu
na zápis do Seznamu výrobců.
§ 31f
Roční zpráva
(1) Výrobce je povinen
a) zpracovat roční zprávu o způsobu plnění povinností podle tohoto dílu zákona (dále jen „roční
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zpráva o bateriích a akumulátorech“) za uplynulý
kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem a tuto zprávu do 31. března
zaslat ministerstvu v listinné podobě a elektronické
podobě v přenosovém standardu dat o odpadech,

1500 obyvatel a ve kterých jsou přenosné baterie
nebo akumulátory, které uvádí na trh, prodávány;
počet obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým
statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku,

b) roční zprávu o bateriích a akumulátorech uchovávat nejméně po dobu 5 let,
c) na požádání kontrolních orgánů doložit pravdivost a úplnost údajů uvedených v roční zprávě
o bateriích a akumulátorech.

b) uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění
komunálních odpadů stanovených obcí s každou
obcí, která o její uzavření projeví zájem a ve které
jsou přenosné baterie nebo akumulátory, které
uvádí na trh, prodávány, za podmínek obdobných
jako s ostatními obcemi,
c) zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných
jako s ostatními posledními prodejci místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu, a kde jsou přenosné
baterie nebo akumulátory uváděné výrobcem na
trh nabízeny jako stálá součást prodejního sortimentu, pokud je k tomu tímto posledním prodejcem vyzván, a

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech.
§ 31g
Požadavky na zpětný odběr použitých přenosných
baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů
je povinen zajistit
a) na vlastní náklady zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to
bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi
nové baterie nebo akumulátoru,
b) minimální úroveň zpětného odběru přenosných
baterií nebo akumulátorů,
c) před uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh poskytnutí záruky prokazující, že nakládání s odpadními přenosnými bateriemi nebo
akumulátory bude finančně zajištěno. Tato záruka
musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů, které byly
odevzdány v rámci systému zpětného odběru vytvořeného a provozovaného podle § 31k. Výrobce
poskytne záruku formou účelově vázaného bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených vyhláškou. Údaje o stavu a čerpání
z účelově vázaného účtu nebo o výši pojistného
plnění za uplynulý rok uvádí výrobce v roční
zprávě. Prostředky uložené na účelově vázaném
bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem ministerstva a k zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů. Tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do majetkové podstaty výrobce. Výrobce, který zajišťuje
plnění povinností podle § 31k odst. 1 písm. c),
tuto záruku neposkytuje.
(2) Za účelem splnění povinností podle odstavce 1
je výrobce povinen
a) zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než

d) zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných
jako s ostatními posledními prodejci místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů, kde jsou přenosné baterie nebo akumulátory
uváděné výrobcem na trh prodávány a kde bylo za
předchozí kalendářní rok uvedeno do oběhu nejméně 2000 kusů nebo alespoň 50 kg přenosných
baterií nebo akumulátorů, pokud je k tomu tímto
posledním prodejcem vyzván.
(3) Poslední prodejce přenosných baterií nebo
akumulátorů je povinen odebírat přenosné baterie nebo
akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na
úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku,
bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby
na koupi nové baterie nebo akumulátoru,
a) pokud se jedná o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu a přenosné baterie
nebo akumulátory jsou nabízeny jako stálá součást
prodejního sortimentu,
b) pokud umožní konečnému uživateli odevzdání
použitých přenosných baterií nebo akumulátorů
a není u něho zřízeno místo zpětného odběru,
nebo
c) pokud neplní informační povinnost podle § 31d
odst. 3.
(4) Pro jinou osobu, u které výrobce zřídil místo
zpětného odběru, platí podmínky odebírání přenosných baterií nebo akumulátorů podle odstavce 3 věty
první obdobně. Poslední prodejce podle odstavce 3
písm. a) do doby než u něj bude zřízeno místo zpětného odběru a poslední prodejce podle odstavce 3
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písm. b) a c) jsou povinni předat odebrané přenosné
baterie nebo akumulátory pouze na místo zpětného odběru.
(5) Předat použitou přenosnou baterii nebo akumulátor je povinen konečný uživatel pouze poslednímu
prodejci, na místo zpětného odběru, popřípadě na
místo k tomu smluvně určené podle odstavce 2
písm. b). Přenosné baterie nebo akumulátory musí
být z míst zpětného odběru předány pouze osobě
oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití
odpadních baterií nebo akumulátorů podle § 31j.
(6) Náklady na zpětný odběr přenosných baterií
nebo akumulátorů, jejich zpracování a materiálové využití a informování nesmějí být konečným uživatelům
při prodeji nových přenosných baterií nebo akumulátorů uváděny odděleně.
(7) Přenosná baterie nebo akumulátor se stávají
odpadem jejich předáním osobě oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití odpadních baterií
nebo akumulátorů.
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§ 31i
Požadavky na oddělený sběr odpadních
průmyslových baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady oddělený sběr
průmyslových baterií nebo akumulátorů stejného typu
a určení, jaké uvedl na trh, bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na
trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru. Tuto povinnost zajistí výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečnými uživateli o jiném způsobu
financování.
(2) Zbavit se průmyslových baterií nebo akumulátorů, které nepodléhají zpětnému odběru, je povinen
konečný uživatel jen jejich předáním osobě oprávněné
k jejich převzetí podle tohoto zákona. Průmyslové baterie nebo akumulátory z míst odděleného sběru smí
být předány pouze osobě oprávněné ke zpracování
nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo
akumulátorů podle § 31j.

§ 31h
Požadavky na zpětný odběr použitých
automobilových baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku,
bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby
na koupi nové baterie nebo akumulátoru.
(2) Za účelem splnění povinnosti podle odstavce 1
je výrobce povinen zřídit místa zpětného odběru
v každé obci, městském obvodě nebo městské části,
kde jsou automobilové baterie a akumulátory, které
uvádí na trh, prodávány. Ke splnění této povinnosti
může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.
(3) Předat použité automobilové baterie nebo
akumulátory smí konečný uživatel pouze na místo
zpětného odběru nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle tohoto zákona. Automobilové baterie nebo
akumulátory z míst zpětného odběru smí být předány
pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů podle § 31j.

§ 31j
Zpracování a materiálové využití
odpadních baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit
zpracování a materiálové využití odpadních baterií
nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných
technik31s) v zařízeních, která splňují podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.
(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je povinen
a) vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorů
všechny kapaliny a kyseliny,
b) při zpracování a jakémkoli skladování ve zpracovatelských zařízeních skladovat baterie nebo akumulátory na plochách s nepropustným povrchem
a vhodným nepropustným pokrytím nebo ve
vhodných nádobách a
c) průkazně doložit uplatnění výjimky pro spalování
přenosných baterií nebo akumulátorů.
(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle
odstavce 1 dosáhlo minimální účinnosti procesů materiálového využití

(4) Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí splňovat technické požadavky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo
akumulátorů, včetně materiálového využití obsahu
olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů,

(5) Zpětně odebraná automobilová baterie nebo
akumulátor se stávají odpadem jejich předáním osobě
oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití
odpadních baterií nebo akumulátorů.

b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií
nebo akumulátorů, včetně materiálového využití
obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů, a
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c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů.
(4) Baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin. Průmyslové baterie
nebo akumulátory, automobilové baterie nebo akumulátory a přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých
je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich
elektrochemický typ nebo jejich značku, nesmějí být
odstraňovány spalováním. Tento zákaz se nevztahuje
na přenosné baterie nebo akumulátory stažené z trhu
na základě zvláštního právního předpisu30d) a na přenosné baterie s obsahem kovového lithia. Odpad z baterií nebo akumulátorů, který vznikl zpracováním a materiálovým využitím v souladu s tímto zákonem, může
být odstraněn ukládáním na skládky příslušných skupin nebo spalováním.
(5) Pokud jsou odpadní baterie a akumulátory
převezeny přes hranice ke zpracování a materiálovému
využití v souladu s předpisy Evropských společenství39) a v souladu s částí devátou tohoto zákona, zahrnou se do plnění povinností a dosahování účinnosti
podle odstavce 3, pouze pokud se dostatečně prokáže,
že proces materiálového využití proběhl za podmínek
rovnocenných požadavkům stanoveným tímto zákonem. Zpětně odebrané baterie nebo akumulátory jsou
pro účel přeshraniční přepravy a vývozu ke zpracování
a materiálovému využití považovány za odpad.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou pravidla pro
výpočet účinnosti procesů materiálového využití.
§ 31k
Způsoby plnění povinností výrobců
baterií a akumulátorů
(1) Výrobce může plnit své povinnosti stanovené
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů, informování a zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech
a) v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,
b) v solidárním systému, a to společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené
smlouvy; smluvní strany odpovídají za plnění povinnosti zpětného odběru, odděleného sběru,
zpracování a materiálové využití odpadních baterií
nebo akumulátorů společně a nerozdílně, nebo
c) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy
o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování
a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů podle tohoto dílu zákona
(dále jen „smlouva o společném plnění“) s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 31l (dále jen „provozovatel
systému“).
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(2) Výrobce elektrozařízení, jehož součástí jsou
zabudované nebo přiložené baterie nebo akumulátory,
a pro něhož zajišťuje plnění povinností podle dílu
osmého této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1
písm. c) právnická osoba, musí zajistit splnění všech
povinností podle tohoto dílu zákona, a to v souladu
s odstavcem 1, jako výrobce baterií nebo akumulátorů.
V případě zabudovaných nebo přiložených přenosných
baterií nebo akumulátorů je výrobce povinen uzavřít
smlouvu podle odstavce 1 písm. c).
§ 31l
Provozovatel systému
(1) Provozovatel systému může být pouze akciová
společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m.
(2) Pokud je provozovatel systému akciovou společností, smí vydávat pouze kmenové akcie, a to jako
zaknihované akcie znějící na jméno. Akcie a obchodní
podíly lze upisovat pouze peněžitými vklady.
(3) Společníky provozovatele systému mohou být
pouze výrobci baterií nebo akumulátorů.
(4) Zisk provozovatele systému nesmí být rozdělen mezi společníky. Provozovatel systému nesmí snížit
svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě
ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem
a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.
(5) Provozovatel systému nesmí být členem
orgánů jiných právnických osob, ani se nesmí účastnit
jejich podnikání.
(6) Kromě činností spojených se zajišťováním
plnění povinností výrobců baterií nebo akumulátorů
stanovených v tomto dílu zákona nesmí provozovatel
systému vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadních baterií
nebo akumulátorů a značení baterií nebo akumulátorů
nebo výzkumnou, přednáškovou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru baterií nebo
akumulátorů nebo odděleného sběru odpadních baterií
nebo akumulátorů a nakládání s odpadními bateriemi
a akumulátory.
(7) Provozovatel systému nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k němu má
zvláštní vztah podle odstavce 8, smlouvu, která vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení péče řádného hospodáře s jinou
fyzickou nebo právnickou osobou, nesmí zajišťovat závazky této právnické osoby nebo fyzické osoby ani na
ni bezúplatně převádět majetek.
(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které
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mají k provozovateli systému zvláštní vztah, se považují
a) statutární orgán a členové statutárního orgánu provozovatele systému, členové dozorčí rady a zaměstnanci provozovatele systému na vedoucích
místech, z nichž může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním orgánem30e),
b) členové statutárních orgánů právnických osob,
které jsou společníky provozovatele systému,
c) osoby blízké30f) osobám uvedeným v písmenu a)
nebo b),
d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených v písmenu a) nebo b) má přímo či nepřímo
podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e) společníci provozovatele systému, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané právnické
osoby.
(9) Se společníkem provozovatele systému, s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou ovládající
některého ze společníků provozovatele systému nesmí
provozovatel systému uzavřít jinou smlouvu než
smlouvu na základě odstavce 6 nebo smlouvu podle
§ 31n odst. 1.
(10) Provozovatel systému uzavře s právnickými
osobami, které pro výrobce elektrozařízení zajišťují
plnění povinností podle dílu osmého této hlavy zákona
v souladu s § 37h odst. 1 písm. c), smlouvy, jejichž
předmětem je spolupráce při zajištění plnění povinností
výrobců elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory, stanovených pro
zpětný odběr použitých baterií nebo akumulátorů
a pro jejich zpracování a materiálové využití, včetně
informování konečných uživatelů a zpracování roční
zprávy, na provozovatele systému. Provozovatel systému stanoví podmínky uzavření smlouvy pro všechny
osoby jednotně a uzavře tuto smlouvu s každou právnickou osobou zajišťující plnění povinností podle dílu
osmého této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1
písm. c), která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá
vůči provozovateli nesplněné splatné závazky.
(11) Podíl jednotlivého společníka nebo společníků jednajících ve shodě na základním kapitálu nebo
na hlasovacích právech provozovatele systému nesmí
přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento společník povinen nebo tito společníci povinni neprodleně
tuto skutečnost oznámit ministerstvu a snížit svůj podíl
na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 6 měsíců ode dne
jejího překročení.
(12) Společník provozovatele systému nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady, s výjimkou nakládání s jinými odpady než s odpadními bateriemi nebo
akumulátory, a jednat v zájmu jiných osob, jejichž
předmětem podnikání je nakládání s odpady nebo je-
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jichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady. To
platí obdobně i pro členy statutárního orgánu provozovatele systému, členy dozorčí rady a zaměstnance
provozovatele systému na vedoucích místech, z nichž
může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním orgánem30e).
§ 31m
Vydávání oprávnění k provozování
kolektivního systému
(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování
kolektivního systému na základě žádosti osoby (dále
jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených pro provozovatele systému tímto zákonem.
(2) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se podává u ministerstva ve dvou
listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě. Žádost obsahuje obchodní firmu, právní formu,
adresu sídla, identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a seznam všech společníků žadatele s uvedením
jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích
právech nebo seznam všech akcionářů žadatele, včetně
výše jejich podílu na základním kapitálu. K žádosti se
připojí
a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, je-li žadatelem společnost s ručením omezeným,
nebo stanovy, je-li žadatelem akciová společnost,
b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis
emise zaknihovaných akcií žadatele ne starší než
7 dní, je-li žadatelem akciová společnost,
c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje,
d) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 31l odst. 5, 6, 7 a 9 a společníků o splnění
podmínek podle § 31l odst. 3, 11 a 12,
e) vzor smlouvy
1. o společném plnění,
2. o převzetí povinností výrobce elektrozařízení
se zabudovanými bateriemi a akumulátory či
k nim přiloženými uzavíranou podle § 31l
odst. 10,
3. o zřízení místa zpětného odběru baterií nebo
akumulátorů a
4. o využití systému sběru a třídění komunálních
odpadů stanovených obcí v případě, že k zajišťování společného plnění povinností výrobce
bude využívána spolupráce s obcemi,
f) popis způsobu zajišťování společného plnění zahrnující zejména
1. popis technických, organizačních a finančních
opatření, kterými zajistí společné plnění povinností výrobců při zpětném odběru použitých
baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiá-
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lovém využití odpadních baterií nebo akumulátorů,
uzavřené smlouvy se zpracovateli a zařízeními
pro materiálové využití odpadních baterií nebo
akumulátorů,
popis způsobu zajištění informování konečného uživatele a posledního prodejce,
popis způsobu vedení evidencí podle § 31o,
podrobný popis předpokládaného finančního
zajištění společného plnění povinností výrobců
baterií nebo akumulátorů v jednotlivých letech
platnosti oprávnění,
podrobný popis způsobu a četností kontrol
funkčnosti kolektivního systému,
předpokládaný počet uzavřených smluv o společném plnění a předpokládaná množství baterií
nebo akumulátorů, pro něž bude zajišťováno
sdružené plnění v prvních třech letech platnosti
oprávnění k provozování kolektivního systému, a
předpokládaná množství odpadních baterií
nebo akumulátorů, pro které bude zajištěno
zpracování a materiálové využití v prvních
třech letech platnosti oprávnění k provozování
kolektivního systému.

(3) Seznam vydaných oprávnění k provozování
kolektivního systému s vyznačením jejich platnosti
a rozhodnutí o jejich zrušení, jakož i obsah těchto
oprávnění a rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou
předmětem obchodního tajemství nebo na které se
vztahuje zákon na ochranu osobních údajů, zveřejňuje
ministerstvo na portálu veřejné správy.
(4) Účastníkem řízení o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému nebo o jeho prodloužení je pouze žadatel.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti
o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.
Povinnosti provozovatele systému
§ 31n
(1) Provozovatel systému zajišťuje společné plnění
povinností výrobců na základě smluv o společném
plnění s jednotlivými výrobci baterií nebo akumulátorů. Podmínky těchto smluv musí provozovatel systému stanovit pro všechny výrobce jednotně a tak, aby
žádný druh baterie nebo akumulátoru nebyl neodůvodněně zvýhodněn či znevýhodněn v hospodářské soutěži.
(2) Provozovatel systému je povinen uzavřít
smlouvu o společném plnění s každou osobou, která
o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči provozovateli systému nesplněné splatné závazky, a to pro
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všechny baterie a akumulátory uváděné na trh nebo do
oběhu, k jejichž zajišťování společného plnění povinností výrobců je oprávněn.
(3) Provozovatel systému zajišťuje provoz a financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů a informačních kampaní na základě příspěvků výrobců, kteří mají
v okamžiku vzniku příslušných nákladů s provozovatelem uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění. Příspěvky jsou stanoveny provozovatelem systému zejména podle podílu příslušných výrobců na trhu.
(4) Provozovatel systému v případě, že se baterie
nebo akumulátor prokazatelně nestane na území České
republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání s touto baterií nebo akumulátorem
osobě, která prokáže, že baterii nebo akumulátor po
uvedení na trh v České republice vyvezla nebo dodala
do jiného členského státu.
(5) Provozovatel systému nesmí sdělovat informace o množství baterií nebo akumulátorů uvedeném na
trh jednotlivými výrobci baterií nebo akumulátorů, se
kterými uzavřel smlouvu podle odstavce 1, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému správnímu
úřadu.
(6) Provozovatel systému je povinen zajistit, aby
auditor
a) ověřil správnost a úplnost účetní závěrky a výroční
zprávy provozovatele systému,
b) ověřil správnost a úplnost vedení evidence osob,
s nimiž uzavřel smlouvu podle odstavce 1, a evidence množství baterií a akumulátorů v rozsahu
stanoveném pro účely roční zprávy podle § 31f
odst. 1 písm. a),
c) vypracoval zprávu o ověření podle písmen a) a b).
(7) Provozovatel systému je povinen zajistit ověření a vypracování zprávy podle odstavce 6 v každém
roce, ve kterém platí oprávnění k provozování kolektivního systému; zprávy o ověření je provozovatel systému povinen ministerstvu písemně doložit vždy nejpozději do šesti měsíců od skončení ověřovaného období. Ověření skutečností podle odstavce 6 nesmí pro
provozovatele systému provádět auditor, který k němu
má zvláštní vztah podle § 31l odst. 8. To platí i pro
fyzické osoby vykonávající jménem auditora auditorskou činnost.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.
§ 31o
(1) Provozovatel systému je povinen vést evidenci
a) výrobců, s nimiž má uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c), včetně

Sbírka zákonů č. 297 / 2009

Částka 90

těch výrobců, pro které zajišťuje plnění na základě
smluv podle § 31l odst. 10 s osobami zajišťujícími
plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. c),
v rozsahu podle § 31e odst. 3 písm. a) až d) a prováděcího právního předpisu a
b) množství baterií nebo akumulátorů a množství odpadů z baterií nebo akumulátorů, k nimž se vztahují jím uzavřené smlouvy o společném plnění,
toku zpětně odebraných baterií nebo akumulátorů
od místa zpětného odběru nebo odděleného sběru
až po zpracování a způsob jejich využití v rozsahu
stanoveném pro zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech.
(2) Provozovatel systému je povinen
a) poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje
podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) ohlašovat ministerstvu údaje z evidence výrobců,
s nimiž má uzavřenou smlouvu o společném
plnění, včetně výrobců zapojených prostřednictvím právnické osoby zajišťující plnění povinností
výrobců elektrozařízení podle § 37h odst. 1
písm. c) na základě smlouvy podle § 31l odst. 10,
v rozsahu podle § 31e odst. 8 písm. a) až d) včetně
jejich změn do 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy nebo ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozví, a to v elektronické podobě v přenosovém
standardu dat o odpadech,
c) zpracovat roční zprávu o bateriích a akumulátorech
za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem a tuto zprávu do
31. března zaslat ministerstvu ve dvou listinných
vyhotoveních a v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.
(3) Provozovatel systému je povinen informovat
konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o
a) možných negativních účincích látek používaných
v bateriích a akumulátorech na životní prostředí
a lidské zdraví,
b) způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru a zpracování a materiálového využití
baterií nebo akumulátorů včetně zveřejňování aktuálního seznamu míst zpětného odběru a
c) významu grafického symbolu pro oddělený sběr
nebo zpětný odběr a o významu označování podle
§ 31c odst. 1 písm. c).

(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele
systému nedostatky, může podle závažnosti a povahy
zjištěného nedostatku
a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené
lhůtě zjednal nápravu,
b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení
pokuty provozovateli systému.
§ 31r
Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování
kolektivního systému
(1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení
oprávnění k provozování kolektivního systému, pokud
a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených
k žádosti nebo dodatečně přestal provozovatel systému splňovat podmínky pro jeho vydání,
b) provozovatel systému nezjednal nápravu uloženou
podle § 31p odst. 2 písm. a) ve stanovené lhůtě,
nebo
c) provozovatel systému porušil některou z povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Pokud se provozovatel systému rozhodne, že
jej nadále nebude vykonávat, je povinen bezodkladně
tuto skutečnost oznámit ministerstvu. Ministerstvo na
základě tohoto oznámení vydá rozhodnutí o zrušení
oprávnění k provozování kolektivního systému nejdříve 30 dní poté, co mu provozovatel systému prokázal, že o zamýšleném ukončení činnosti informoval
6 měsíců předem výrobce baterií nebo akumulátorů,
s nimiž uzavřel smlouvu podle § 31k odst. 1 písm. c),
obce, s nimiž provozovatel systému uzavřel smlouvu
podle § 31g odst. 2 písm. b), a další osoby, které pro
provozovatele systému zajišťují zpětný odběr a zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů.
(3) Účastníkem řízení o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému je pouze provozovatel
systému.
30c

) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve
znění pozdějších předpisů.

30d

) Například zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

30e

) § 73 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

30f

) § 116 občanského zákoníku.“.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah evidencí.
§ 31p
Dohled nad činností provozovatele systému
(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.

Strana 4323

8. § 37e včetně poznámek pod čarou č. 31f, 31g,
31h a 31i zní:
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„§ 37e
Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků
(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného
právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na
podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci
použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce
tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.
(3) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle
plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech
v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí
EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí
EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot
emisí podle písmene a) nebo b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně
mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu31h)
a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro
která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného
právního předpisu31i).
(4) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro
účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje
zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není
v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí
se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).
(5) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru
silničních motorových vozidel na příslušném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví
po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek
byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně
podvozku.
(6) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode
dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí
České republiky.
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31f

) § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

31g

) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/
/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování
ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice
/70/220/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/
/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování
ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice
/70/220/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska
přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

31h

) § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.

31i

) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona č. 297/
/2009 Sb.“.

9. V § 38 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b)
až d).
10. V § 39 odstavec 2 zní:
„(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že
produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném
kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady
stanovenými prováděcím právním předpisem bez
ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně
do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné
osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.“.
11. V § 39 odstavec 8 zní:
„(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující
PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo
provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo
drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek
podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních
organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučinily.
Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke
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změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných
skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato
povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce
kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou
o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu
s prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění
množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení
a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných
kontrol nebo výměn.“.
12. V § 57 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky,
podklady a doklady nezbytné pro její kalkulaci jsou
stanoveny v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Kalkulaci
množství odpadu podle bodu 7.2 přílohy č. 11 k tomuto
zákonu nelze provést, pokud v předchozích třech letech před podáním nového oznámení došlo k porušení
podmínky stanovené v rozhodnutí ministerstva podle
tohoto bodu a v novém a předchozím oznámení je
uveden stejný oznamovatel i příjemce.“.
13. V § 66 odst. 4 se na konci písmene g) slovo
„nebo“ zrušuje.
14. V § 66 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců, k němuž je potřeba oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31l, bez tohoto oprávnění,
nebo bez oprávnění k provozování kolektivního
systému nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je
oprávnění třeba, nebo
j) jako provozovatel systému podle § 31l poruší některou povinnost, kterou provozovateli systému
ukládá tento zákon.“.
15. V § 71 se za písmeno d) vkládá nové písmeno
e), které zní:
„e) Česká obchodní inspekce,“.
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f)
až l).
16. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až w), která znějí:
„s) vede Seznam výrobců podle § 31e a zpřístupňuje
tento Seznam výrobců na portálu veřejné správy,
t) vydává oprávnění k provozování kolektivního sy-
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stému a rozhoduje o prodloužení platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému podle
§ 31m, rozhoduje o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r,
u) vede seznam vydaných oprávnění k provozování
kolektivního systému s vyznačením jejich platnosti
a rozhodnutí o jejich zrušení a zveřejňuje jej na
portálu veřejné správy,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá
opatření k nápravě a podává podněty inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému podle § 31p,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií nebo
akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů.“.
17. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh
nebo do oběhu baterie nebo akumulátory, které
nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy
II, dílu 3 nebo pozastavit uvádění takových baterií
nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může současně nařídit výrobci baterií nebo akumulátorů, které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II,
dílu 3, aby zajistil stažení takovýchto baterií nebo
akumulátorů z trhu.“.
18. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 76a
Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se uvádění baterií a akumulátorů na trh
nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného
odběru výrobcem a posledním prodejcem; tyto osoby
jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění
zpětného odběru.“.
19. V § 77 odst. 2 se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 31a odst. 1“ a slova „§ 31 odst. 2“ se nahrazují
slovy „§ 31c“.
20. Doplňují se přílohy č. 10 a 11, které znějí:
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Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Povinnost stanovenou v § 27 odst. 4 zákona

č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou provozovatelé nebo vlastníci
lehce kontaminovaných zařízení povinni splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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2. Úrovní zpětného odběru podle § 30 písm. o)
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro roky 2009 a 2010
rozumí procentuální podíl vypočítaný tak, že se celková hmotnost použitých přenosných baterií nebo
akumulátorů zpětně odebraných jejich výrobcem v daném kalendářním roce dělí celkovou hmotností přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených na trh v České republice jejich výrobcem v daném kalendářním
roce.

11. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o pokutách týkající se § 31 a § 38 odst. 1
písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

13. Ustanovení § 31j odst. 4 zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se vztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory od 26. září 2009.

4. Povinnost stanovenou v § 31c odst. 1 písm. b)
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce povinen splnit
nejpozději do 26. září 2009.

ČÁST DRUHÁ

5. Povinnosti stanovené v § 31d, § 31g odst. 2
písm. b) a d), § 31g odst. 3 písm. a) a b), § 31g odst. 5,
§ 31h odst. 2 a 4, § 31i odst. 1 a § 31j odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou výrobce nebo poslední prodejce povinni začít plnit nejpozději do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Návrh na zápis do Seznamu výrobců podle
§ 31e odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce
povinen podat nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
7. Ministerstvo životního prostředí zpřístupní Seznam výrobců podle § 31e odst. 8 zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, na portálu veřejné správy do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Roční zprávu o bateriích a akumulátorech podle § 31f odst. 1 písm. a) nebo § 31o odst. 2 písm. c)
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracují výrobce nebo
provozovatel systému poprvé za kalendářní rok 2009.
9. Minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů podle § 31g odst. 1
písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí dosáhnout 25 % do 26. září 2012 a 45 % do 26. září 2016.
10. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Minimální účinnosti procesů materiálového
využití stanovené v § 31j odst. 3 písm. a) až c) zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí výrobce v zařízeních dosáhnout nejpozději do 26. září 2011.

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Čl. III
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 383/
/2008 Sb., se mění takto:
1. Za § 79b se vkládá nový § 79c, který zní:
„§ 79c
(1) Provozovatel silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel a které je podle
pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé
k provozu na pozemních komunikacích, může požádat
o provedení testování tohoto silničního vozidla.
(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b
odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá provozovateli silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do
31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného
v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro
registraci historického vozidla uvedeného v § 79a
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odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla.
Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá provozovateli silničního vozidla doklad
o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Doklad o uznání testování silničního vozidla
na historickou původnost je platný do dne ukončení
platnosti protokolu o platném testování, který je jím
uznáván, nejdéle však do 31. května kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
a podmínky testování silničního vozidla podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vo-
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zidla a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.“.
2. V § 91 se za slova „§ 79b odst. 7,” vkládají slova
„§ 79c odst. 4,“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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