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ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ

SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH
POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Integrovaný registr znečišťování životního
prostředí

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo pou-
žitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný
registr znečišťování životního prostředí (dále jen „inte-
grovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně pří-
stupného informačního systému úniků a přenosů zne-
čišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru
úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evrop-
ských společenství2).

§ 2

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako
veřejně přístupný informační systém veřejné správy3),
který vede Ministerstvo životního prostředí (dále jen
„ministerstvo“).

§ 3

(1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje minis-
terstvu

a) úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství5),

b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich pra-
hových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam
znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a

c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich
prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu,
které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s čin-
ností provozovaných zařízení; vláda stanoví naří-
zením seznam znečišťujících látek a jejich prahové
hodnoty.

(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická
osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu,
kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických
jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je pro-
váděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061),
nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této
příloze, ohlašuje úniky a přenosy znečišťujících látek
podle odstavce 1 a vede evidenci údajů pro ohlašování
způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061).

(3) Údaje požadované pro ohlašování do integro-
vaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.

(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje po-
dle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za
předchozí kalendářní rok.

(5) Hlášení do integrovaného registru znečišťo-
vání se podává v elektronické podobě prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků
a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5) Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.



Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí

§ 4

(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí pro spl-
nění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvlášt-
ních právních předpisů6), který vede ministerstvo.

(2) Integrovaný systém plnění ohlašovacích po-
vinností v oblasti životního prostředí je informačním
systémem veřejné správy3) a je součástí jednotného in-
formačního systému životního prostředí.

(3) Údaje ohlašované prostřednictvím integrova-
ného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí se předávají elektronicky v datovém
standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý
ohlašovací rok.

Správní delikty
§ 5

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí
správního deliktu tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle
§ 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3
nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu
s požadavky přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství1).

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí
správního deliktu tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky po-
dle § 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3
nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu
s požadavky § 3 odst. 2.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se
uloží pokuta do 500 000 Kč.

§ 6

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „in-
spekce“).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby7) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem
z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž
katastru je provozována činnost provozovatele, a tento
příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí,
a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky.

Výkon státní správy na úseku integrovaného
registru znečišťování a integrovaného systému

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí

§ 7

Ministerstvo
a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného regis-

tru znečišťování za kalendářní rok do 30. září ná-
sledujícího kalendářního roku na portálu veřejné
správy8) a zabezpečuje jejich předávání Evropské
komisi v souladu s požadavky přímo použitelného
předpisu Evropských společenství a dále v souladu
s mezinárodními závazky,

b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí orgánům veřejné správy příslušným
podle zvláštních právních předpisů,

c) zveřejňuje na portálu veřejné správy8) do 31. pro-
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6) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
8) § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.



since kalendářního roku pro následující ohlašovací
rok datový standard pro předávání údajů prostřed-
nictvím integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí,

d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí ve vztahu k ostatním informačním systé-
mům veřejné správy v oblasti životního prostředí,

e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné
správy v oblasti životního prostředí informace
o formě a struktuře výstupů z integrovaného sy-
stému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ži-
votního prostředí.

§ 8

Inspekce
a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integro-

vaného registru znečišťování a vedení evidence
údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného
registru znečišťování,

b) rozhoduje o správních deliktech podle § 5.

Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 9

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohla-
šovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za
rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1
písm. b) a c) poprvé za rok 2009.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohla-
šovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok
2009.

§ 10

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném
registru znečišťování.

2. Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném re-
gistru znečišťování.

3. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma
a způsob vedení evidence podkladů nezbytných
pro ohlašování do integrovaného registru znečišťo-
vání.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci

§ 11

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečiš-
ťování a o změně některých zákonů (zákon o integro-
vané prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zá-
kona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „a zřídit a provozovat
integrovaný registr znečišťování životního prostředí“
zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c)
až e).

3. V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e)
až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako pís-
mena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako
písmeno j).

4. V části první se hlava III včetně nadpisu a po-
známek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje.

5. V § 29 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i)
a j).

6. V § 33 písm. c) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují.

7. V § 34 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b)
až d).

8. V § 35 písm. d) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují.

9. V § 37 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.

10. V § 37 odstavec 4 zní:
„(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1,

b) do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavců 2 a 3.“.

11. V § 38 odst. 5 se slova „2 až 4“ nahrazují
slovy „1 až 3“.

12. V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 3.

13. V § 47 se slova „a § 25 odst. 1“ zrušují.

§ 12
Přechodné ustanovení

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona
o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí
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účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost
v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované
prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za
rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3
odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečiš-
ťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí a o změně některých zákonů plní ohlašovací po-
vinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu,
který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kte-
rým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečiš-
ťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/
/EHS a 96/61/ES.

ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona

§ 13

V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona
č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřa-
dům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1,
§ 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1
a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí podle zákona o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů.“.

§ 14

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit
ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o inte-
grovaném registru znečišťování životního prostředí a in-
tegrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí a o změně některých zá-
konů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integro-
vaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti

vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, které jsou zároveň provozovateli činností podle
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje pro-
střednictvím integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí poprvé
za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok
2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé
za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok
2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

§ 15

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona
č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona
č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 180/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „a zpracovat
souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předá-
vat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší“ nahrazují
slovy „a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů
provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji pří-
slušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím in-
tegrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí podle zákona o integrova-
ném registru znečišťování životního prostředí a integro-
vaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů do
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31. března následujícího kalendářního roku; uchovávat
provozní evidenci nejméně po dobu 5 let“.

2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti,
formu a postup zpracování provozního řádu, hlášení
havárie stacionárního zdroje, vedení provozní evidence
a zpracování souhrnné provozní evidence a jejího ohla-
šování.“.

3. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „vést evidenci
těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich
spotřebě obci,“ zrušují.

4. V § 13 se odstavce 4 až 8 zrušují.

5. V § 19 odst. 10 se slova „do 15. února“ na-
hrazují slovy „prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí podle zákona o integrovaném registru znečišťo-
vání životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů do 31. března“.

6. V § 19 odst. 16 se slova „do 15. února“ na-
hrazují slovy „do 31. března“.

7. V § 40 odst. 2 a 3 se slovo „e),“ zrušuje.

8. V § 40 se za odstavec 13 vkládá nový odsta-
vec 14, který zní:

„(14) Pokutu ve výši do 1 000 000 Kč uloží in-
spekce provozovateli zvláště velkého, velkého nebo
středního zdroje, který v rozporu s § 11 odst. 1 písm. e)
nevede provozní evidenci nebo nepředá souhrnnou
provozní evidenci příslušným orgánům ochrany
ovzduší, anebo v souhrnné provozní evidenci uvede
nesprávné údaje.“.

Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako od-
stavce 15 až 19.

9. V § 46 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c)
až n).

10. V § 46 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) plnění povinností souvisejících s provozní evidencí
a souhrnnou provozní evidencí podle § 11 odst. 1
písm. e),“.

11. V § 49 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).

12. V § 55 odst. 3 se za slova „§ 10 odst. 2,“
vkládají slova „§ 11 odst. 4,“.

§ 16
Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), které jsou zároveň provozovateli
povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a po-
dle zákona o integrovaném registru znečišťování život-
ního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednic-
tvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do in-
tegrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují
povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných
údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavad-
ních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o odpadech

§ 17

V § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 222/
/2006 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči
orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospo-
dářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j),
§ 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4
písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h),
§ 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10
a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integro-
vaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí podle zákona o integrovaném regis-
tru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí a o změně některých zákonů.“.

§ 18
Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
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vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které
jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací
povinnost podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrova-
ném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů, ohla-
šují povinné údaje prostřednictvím integrovaného sy-
stému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které
jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/
/2006, a nejsou zapojeny do integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednic-
tvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010.
Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se
postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti
vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které
nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohla-
šovacích povinností v oblasti životního prostředí podle
bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při
ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se
postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obalech

§ 19

V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve
znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písme-
ne b) doplňují slova „prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí podle zákona o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů“.

§ 20
Přechodné ustanovení

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se
do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpět-
ného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací
povinnost prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za
rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních práv-
ních předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST
§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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26

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb.,
zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zá-
kona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zá-
kona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona
č. 218/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně po-
známek pod čarou č. 2a a 2b zní:

„(5) Z důvodů zvláštního charakteru činnosti
může ministerstvo vydat pro zpravodajské služby České
republiky2a) zvláštní postupy pro jejich finanční hospo-
daření2b).

2a) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se
stanoví seznam utajovaných informací.“.

2. V § 3 písmeno h) včetně poznámky pod čarou
č. 3a zní:
„h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn pe-

něžních prostředků na
1. příjmových a výdajových účtech státního roz-

počtu,
2. účtech státních finančních aktiv,

3. účtu řízení likvidity státní pokladny,
4. účtech finančních a celních úřadů, na kterých

jsou spravovány daňové příjmy, které jsou ná-
sledně určeny rozpočtům územních samo-
správných celků3), Státnímu fondu dopravní
infrastruktury a Státnímu fondu životního pro-
středí, a na účtech určených ke správě peněž-
ních prostředků z vybraných cel určených k od-
vodům do vlastních zdrojů Evropských spole-
čenství3a),

5. účtech rezervních fondů organizačních složek
státu a účtech fondů kulturních a sociálních
potřeb organizačních složek státu,

6. účtech cizích prostředků, účtech, u kterých
z povahy příjmů a výdajů dané právním před-
pisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo
výdajů státního rozpočtu, samostatných běž-
ných účtech závodního stravování, účtech sdru-
žených prostředků (§ 72),

7. účtech příspěvkových organizací a účtech stát-
ních fondů vedených v bankách a pobočkách
zahraničních bank4) (dále jen „banka“) nebo
uložených na účtech vedených u České národní
banky,

3a) Článek 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES,
Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů
Evropských společenství.“.

3. V § 3 písm. i) se slova „umořování jistiny stát-
ního dluhu, a za účelem řízení likvidity nákup cenných
papírů nebo termínované vklady“ nahrazují slovy
„změna stavu na bankovních účtech, které nejsou vkla-
dovými účty, umořování jistiny státního dluhu, a za
účelem řízení likvidity nákup a prodej cenných papírů
nebo vklady, které nejsou vázány na určitou lhůtu“.

4. V § 3 písmeno j) včetně poznámek pod čarou
č. 4a až 4c zní:
„j) programem nebo projektem spolufinancovaným

z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časo-
vých a finančních podmínek pro činnosti k dosa-
žení stanovených cílů Evropských společenství,
a to prostřednictvím strukturálních fondů4a),
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Fondu soudržnosti4a), podpory pro rozvoj venko-
va4b) nebo Evropského rybářského fondu4c),

4a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regio-
nální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

4b) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006,
kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

4c) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006
o Evropském rybářském fondu.“.

5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) výdaje na činnost organizačních složek státu a vý-

daje na činnost příspěvkových organizací v jejich
působnosti, kterými jsou příspěvky na provoz, do-
tace na financování programů a akcí (§ 12 a 13),
dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou
nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
financování těchto výdajů, a dotace na úhradu pro-
vozních výdajů podle mezinárodních smluv, na zá-
kladě kterých jsou České republice svěřeny peněžní
prostředky z finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru, finančního mechanismu
Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce
(dále jen „finanční mechanismus“),“.

6. V § 7 odst. 1 písm. t) se slova „právního před-
pisu“ nahrazují slovem „zákona“.

7. V § 7 odst. 2 se slova „až p)“ nahrazují slovy
„až o)“.

8. V § 8 odst. 1 větě první se za slovo „celky“
vkládají slova „ , dobrovolnými svazky obcí, Regionál-
ními radami regionů soudržnosti“.

9. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a to tak, že tyto výdaje tuto částku
nepřekročí“.

10. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo řídí práce na vypracování ná-

vrhu zákona o státním rozpočtu. Správci kapitol, státní
fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky
obcí, Regionální rady regionů soudržnosti a jiné práv-
nické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze
státního rozpočtu nebo poskytnutí státní záruky, jsou
povinni předložit ministerstvu údaje potřebné pro vy-
pracování návrhu zákona o státním rozpočtu v termínu,
rozsahu a struktuře, které stanoví ministerstvo vyhláš-
kou. To se netýká kapitol Kancelář prezidenta repu-
bliky, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nej-

vyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce
práv. Obce a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje
prostřednictvím krajů, které tyto údaje předkládají mi-
nisterstvu s tím, že dobrovolné svazky obcí tak činí
prostřednictvím kraje, kde mají své sídlo. Hlavní město
Praha předkládá údaje přímo ministerstvu. Podklady
pro sestavení návrhu výdajů státního rozpočtu na finan-
cování programů (§ 12 odst. 1) předkládají obce a do-
brovolné svazky obcí vždy přímo příslušnému správci
kapitoly. Činnost krajů podle věty čtvrté je přenesenou
působností.“.

11. V § 8a odst. 2 písmeno c) zní:
„c) ve výši příjmů prostředků z rozpočtu Evropské

unie a z finančních mechanismů, se kterými se
při stanovení této částky počítalo v jiné výši,“.

12. V § 9 odst. 1 větě poslední se slovo „nebo“
nahrazuje slovem „a“.

13. V § 10 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Rozpočet kapitoly obsahuje rozpočtové příjmy a výdaje
správce kapitoly, příjmy a výdaje organizačních složek
státu v jeho působnosti, výdaje na činnost příspěvko-
vých organizací, uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) a odvody
příspěvkových organizací v jeho působnosti.“.

14. V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

15. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
poznámky pod čarou č. 13a zní:

„§ 11a
Plnění závazků z práva Evropských společenství,

týkajících se vlastních zdrojů Evropských
společenství

Systém vlastních zdrojů Evropských společenství
se řídí rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom ze
dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evrop-
ských společenství13a).

13a) Úřední věstník L 163, 23. 6. 2007, s. 17.“.

16. V § 12 odstavec 1 včetně poznámky pod ča-
rou č. 14a zní:

„(1) Programem se rozumí soubor věcných, časo-
vých a finačních podmínek konkrétních akcí na pořízení
nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku14), s výjimkou drobného hmot-
ného a nehmotného dlouhodobého majetku14a).

14a) § 7 a 8 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územ-
ními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění
pozdějších předpisů.“.
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17. V § 12 odstavec 3 zní:
„(3) Věcné, časové a finanční ukazatele konkrét-

ních akcí se evidují v Informačním systému programo-
vého financování (dále jen „informační systém“), nesta-
noví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

18. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti

s poskytnutím dotace nebo návratné finanční vý-
pomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávně-
ným použitím podle § 3 písm. e).“.

19. V § 14 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) V případě poskytnutí dotace do rozpočtu
kraje nebo Regionální rady regionu soudržnosti, kdy
kraj nebo Regionální rada regionu soudržnosti má po-
vinnost takto získané prostředky poskytnout právnické
nebo fyzické osobě, lze kraj nebo Regionální radu re-
gionu soudržnosti v rozhodnutí o poskytnutí dotace
zavázat, že vrátí ve stanovené lhůtě do státního roz-
počtu a v případě finančních prostředků podle § 44
odst. 2 písm. d) a f) do Národního fondu finanční pro-
středky, které příslušná právnická nebo fyzická osoba
vrátila do rozpočtu kraje nebo Regionální rady regionu
soudržnosti jako sankci za porušení rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu, anebo finanční
prostředky, které příslušná právnická nebo fyzická
osoba vrátila kraji nebo Regionální radě regionu sou-
držnosti jako nepoužité.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8
až 10.

20. V § 14 odst. 8 se za číslo „6“ vkládají slova „a
přiměřeně odstavec 7“.

21. V § 14 odstavec 11 zní:
„(11) Fyzická nebo právnická osoba, která zapla-

tila za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, pro-
vedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky
z dotace a uplatnila nárok na odpočet daně z přidané
hodnoty, do kterého zahrnula i částku, na jejíž odpočet
měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto
částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jest-
liže ji do něj zahrnula a nárok na odpočet uplatnila až
poté, je povinna do měsíce od uplatnění nároku odvést
částku odpočtu na účet finančního vypořádání.“.

22. V § 15 odst. 1 se na konci písmene b) slovo
„nebo“ zrušuje.

23. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas

účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.“.

24. V § 15 odst. 3 se slovo „poskytnuta“ nahra-
zuje slovy „z účtu státního rozpočtu odeslána“.

25. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo z finančních mechanismů“ a ve
větě za písmenem d) se slova „se poskytují“ nahrazují
slovy „se mohou poskytovat“.

26. Nadpis hlavy IV zní: „HODNOCENÍ
PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ
STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH
SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD RE-
GIONŮ SOUDRŽNOSTI A ÚČELOVOST PRO-
STŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU“.

27. Nadpis pod § 20 zní: „Hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, roz-
počtů územních samosprávných celků, dobrovol-
ných svazků obcí a Regionálních rad regionů sou-
držnosti“.

28. V § 20 odst. 1 větě druhé se za slovo „celků“
vkládají slova „ , dobrovolných svazků obcí, Regionál-
ních rad regionů soudržnosti“.

29. V § 20 odstavec 4 zní:

„(4) Správci kapitol, organizační složky státu, pří-
spěvkové organizace, územní samosprávné celky, do-
brovolné svazky obcí, Regionální rady regionů sou-
držnosti, státní fondy a ostatní příjemci prostředků po-
skytnutých ze státního rozpočtu jsou povinni předklá-
dat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění
státního rozpočtu. Povinnost předkládat údaje potřebné
pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu se
vztahuje i na právnické a fyzické osoby, za které byla
poskytnuta státní záruka k zajištění splátek úvěrů.
Územní samosprávné celky, státní fondy, dobrovolné
svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti jsou
povinny předkládat údaje potřebné pro průběžné hod-
nocení svých rozpočtů. Obce a dobrovolné svazky obcí
předkládají údaje prostřednictvím krajů s tím, že do-
brovolné svazky obcí tak činí prostřednictvím kraje,
kde mají své sídlo. Kraje, hlavní město Praha a Regio-
nální rady regionů soudržnosti předkládají údaje minis-
terstvu. Údaje týkající se financování programů před-
kládají obce a dobrovolné svazky obcí přímo přísluš-
nému správci kapitoly. Činnost krajů podle věty čtvrté je
přenesenou působností.“.

30. § 21 zní:

„§ 21

Účelovost prostředků státního rozpočtu

(1) Účelovost prostředků státního rozpočtu je
dána závaznými ukazateli státního rozpočtu.
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(2) Při přesunu prostředků mezi kapitolami stát-
ního rozpočtu zůstává zachována účelovost, která je
dána závazným ukazatelem státního rozpočtu, jestliže
se nejedná o rozpočtové opatření podle § 24 odst. 1
písm. a).

(3) Účelovost použití prostředků kapitoly Vše-
obecná pokladní správa v rámci závazných ukazatelů
zákona o státním rozpočtu nebo při přesunech podle
§ 24 odst. 1 písm. a) stanoví ministerstvo. Účelovost
použití prostředků vládní rozpočtové rezervy stanoví
vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí.

(4) Prostředky účelově přesunuté z kapitoly Vše-
obecná pokladní správa včetně prostředků účelově
přesunutých z vládní rozpočtové rezervy nemohou
být předmětem dalšího rozpočtového opatření. V pří-
padě, že nebudou spotřebovány v běžném rozpočto-
vém roce (§ 47), mohou být v letech následujících pou-
žity pouze na stanovený účel.“.

31. V § 23 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Rozpočtové opatření se považuje za prove-
dené jeho zanesením do chronologické evidence podle
§ 25 odst. 10.“.

32. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Ministr financí může zvýšit celkové příjmy
a výdaje státního rozpočtu beze změny jeho salda a pří-
slušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou
očekávané výdaje na financování programů nebo pro-
jektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
budou vyšší, než stanovil zákon o státním rozpočtu.
Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech pro-
středků rozpočtovaných na financování programů nebo
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
a všech prostředků, které byly převedeny do rezervních
fondů na tento účel, a po vyčerpání nároků podle
§ 47.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5
až 8.

33. V § 24 odst. 8 se slova „písm. e)“ nahrazují
slovy „písm. d) a snížení nároků podle § 47 odst. 7
písm. c)“.

34. V § 25 odst. 1 písm. b) se za slova „(§ 45
odst. 3)“ vkládají slova „ , o použití úspor z minulých
let (§ 47)“.

35. V § 25 odst. 1 písm. c) ve větách první
a druhé se za slovo „unie“ vkládají slova „ , z finančních
mechanismů“.

36. V § 29 odst. 3 se za slovo „celků“ vkládají
slova „dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad re-
gionů soudržnosti,“.

37. V § 30 odst. 1 větě první se za slovo „celky“
vkládají slova „ , dobrovolnými svazky obcí, Regionál-
ními radami regionů soudržnosti“.

38. V § 30 odstavec 2 zní:
„(2) Správci kapitol, územní samosprávné celky,

dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů sou-
držnosti a státní fondy jsou povinni předložit minister-
stvu údaje potřebné pro vypracování návrhu státního
závěrečného účtu. Obce a dobrovolné svazky obcí
předkládají údaje prostřednictvím krajů s tím, že do-
brovolné svazky obcí tak činí prostřednictvím kraje,
kde mají své sídlo. Kraje, hlavní město Praha a Regio-
nální rady regionů soudržnosti předkládají údaje minis-
terstvu. Údaje týkající se financování programů (§ 12)
předkládají obce a dobrovolné svazky obcí vždy přímo
příslušnému správci kapitoly. Strukturu, termíny a roz-
sah předkládaných údajů potřebných pro vypracování
návrhu státního závěrečného účtu stanoví ministerstvo
vyhláškou. Činnost krajů podle věty druhé je přenese-
nou působností.“.

39. V § 30 odst. 3 se za slovo „celků“ vkládají
slova „ , dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad
regionů soudržnosti“.

40. V § 33 odstavce 1 až 4 znějí:
„(1) Peněžní prostředky státní pokladny jsou od-

děleně vedeny na
a) příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu,
b) účtech státních finančních aktiv,
c) účtu řízení likvidity státní pokladny,
d) účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou

spravovány daňové příjmy, které jsou následně
určeny rozpočtům územních samosprávných celků
a Státnímu fondu dopravní infrastruktury, a na
účtech určených ke správě peněžních prostředků
z vybraných cel určených k odvodům do vlastních
zdrojů Evropských společenství3a),

e) účtech rezervních fondů organizačních složek státu
a účtech fondů kulturních a sociálních potřeb orga-
nizačních složek státu,

f) účtech cizích prostředků, účtech, u kterých z po-
vahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vy-
plývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů stát-
ního rozpočtu, samostatných běžných účtech zá-
vodního stravování a účtech sdružených pro-
středků (§ 72),

g) účtech příspěvkových organizací,
h) účtech státních fondů,
i) dalších účtech, které stanoví zvláštní zákon

(dále jen „účty podřízené státní pokladně“).

(2) Ke správě určených peněžních prostředků
státní pokladny vede Česká národní banka ministerstvu
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souhrnný účet státní pokladny; souhrnnému účtu státní
pokladny jsou podřízeny účty uvedené v odstavci 1
písm. a) až e), případně účty podle písmene i), o kterých
zvláštní zákon stanoví, že budou podřízeny sou-
hrnnému účtu státní pokladny. Účty podřízené státní
pokladně, které nejsou podřízeny souhrnnému účtu
státní pokladny, vede Česká národní banka nebo banka.

(3) Celkový součet netermínovaných prostředků
na účtech podřízených souhrnnému účtu státní po-
kladny nesmí být záporný. Zůstatky na účtech, které
nejsou podřízeny souhrnnému účtu státní pokladny, ne-
smějí být záporné.

(4) Obsah a rozsah činností týkajících se vedení
souhrnného účtu státní pokladny, včetně podmínek
úročení zůstatku na tomto účtu, určuje smlouva mezi
ministerstvem a Českou národní bankou.“.

41. Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

42. V § 33 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5
až 7.

43. V nadpisu pod § 34 se za slovo „Řízení“
vkládá slovo „likvidity“.

44. V § 34 odst. 3 větě první se slova „jiné peněž-
ní prostředky státu podle § 33 odst. 2 písm. g) a h)“
nahrazují slovy „peněžní prostředky státní pokladny
podle § 33 odst. 2 věty poslední“.

45. V § 34 odstavec 4 zní:
„(4) Přebytky prostředků na souhrnném účtu

státní pokladny může ministerstvo krátkodobě investo-
vat na peněžním trhu do státních dluhopisů nebo cen-
ných papírů České národní banky. Ustanovení § 36
odst. 7 tím není dotčeno. Tyto operace nesmějí ohrozit
činnosti finančních nebo celních úřadů podle zvláštních
právních předpisů, použití prostředků na účtech rezerv-
ních fondů organizačních složek státu a na účtech
fondů kulturních a sociálních potřeb organizačních slo-
žek státu ani splnění požadavků na peněžní prostředky
určené jako vlastní zdroje Evropských společenství3a).“.

46. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo je oprávněno si půjčovat peněž-

ní prostředky od právnických osob a půjčovat peněžní
prostředky právnickým osobám, za jejichž veškeré zá-
vazky ručí podle zvláštního zákona stát; v souvislosti
s tím je ministerstvo oprávněno pro tyto právnické oso-
by sjednávat obchody s investičními nástroji, včetně
derivátů, k omezení úrokových a měnových či jiných
rizik těchto právnických osob.“.

47. § 36 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 21a
zní:

„§ 36

(1) Ministerstvo vykonává správu státních finanč-
ních aktiv a pasiv.

(2) Státními finančními aktivy jsou
a) peněžní prostředky převedené z výsledků rozpoč-

tového hospodaření minulých let na základě roz-
hodnutí Poslanecké sněmovny a další peněžní pro-
středky, o kterých tak rozhodla vláda nebo Posla-
necká sněmovna, nebo peněžní prostředky stano-
vené zvláštním právním předpisem21),

b) majetkové účasti státu v obchodních společnostech
a cenné papíry, jejichž majitelem je stát a se kterými
není oprávněn hospodařit některý správce kapitoly,

c) pohledávky státu z poskytnutých úvěrů, návrat-
ných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly
Všeobecná pokladní správa nebo ze státních fi-
nančních aktiv, jakož i pohledávky z realizovaných
státních záruk a pohledávky státu, které mu po-
stoupily jiné subjekty,

d) jiné pohledávky.

(3) Součástí státních finančních aktiv je zvláštní
účet rezervy pro důchodovou reformu, na který minis-
terstvo za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného
na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut
připadajících na důchodové pojištění vyšší než výdaje na
dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených
s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou
dávek důchodového pojištění, převádí ze státního roz-
počtu částku ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů.
Ministerstvo stanoví způsob výpočtu rozdílu těchto pří-
jmů a výdajů vyhláškou. Příjmy tohoto účtu tvoří i pe-
něžní prostředky poukázané na něj podle zvláštních
právních předpisů. Peněžní prostředky tohoto účtu se
používají na důchodovou reformu, a to podle usnesení
Poslanecké sněmovny na návrh vlády. O použitou
částku se zvyšuje rozpočet výdajů státního rozpočtu
a mění se financující položky, jestliže použití nebylo
rozpočtováno. Ministerstvo je oprávněno dočasně
volné prostředky vedené na tomto účtu investovat do
státních dluhopisů a do dluhopisů České národní banky,
jakož i do dluhopisů vydaných členskými státy Organi-
zace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a dluhopisů
vydaných centrálními bankami těchto států nebo
Evropskou centrální bankou. Pro investování pro-
středků účtu se použije ustanovení § 35 odst. 1 a 2
obdobně. Výnosy z investování jsou příjmem tohoto
účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky
účtu jsou součástí státního závěrečného účtu.

(4) Pohledávky z poskytnutých návratných finanč-
ních výpomocí, majetkové účasti a cenné papíry, jejichž
majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit
správci kapitol, má ministerstvo povinnost evidovat
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mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv. Termíny
pro předání údajů o stavu tohoto finančního majetku,
jejich rozsah a strukturu stanoví ministerstvo vyhláš-
kou.

(5) Státní finanční aktiva vytvořená z výsledků
rozpočtového hospodaření minulých let lze použít pou-
ze se souhlasem Poslanecké sněmovny. O použití ostat-
ních státních finančních aktiv rozhoduje vláda nebo na
základě jejího zmocnění ministr financí. To platí i pro
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze
státních finančních aktiv. Na poskytnutí dotace a ná-
vratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv
a jejich odnětí se vztahuje § 14 odst. 1, 3 až 5 a 9 a § 15
obdobně.

(6) Peněžní operace státních finančních aktiv jsou
operacemi státního rozpočtu.

(7) Ministerstvo je v rámci výkonu řízení státních
finančních aktiv a v rámci výkonu řízení účtů vedených
na základě zvláštního právního předpisu mimo státní
rozpočet a státní finanční aktiva21a) oprávněno nabývat,
zcizovat a právně zatěžovat státní dluhopisy a nabývat
a zcizovat dluhopisy vydávané Českou národní bankou.
Ministerstvo je v rámci výkonu řízení státních finanč-
ních aktiv a v rámci výkonu řízení účtů vedených na
základě zvláštního právního předpisu mimo státní roz-
počet a státní finanční aktiva21a) dále oprávněno sjed-
návat obchody s ostatními investičními nástroji včetně
derivátů k omezení úrokových a měnových či jiných
rizik. Tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjedná-
vat s tuzemskými či zahraničními osobami, a to samo-
statně nebo na smluvním základě s využitím služeb
obchodníků s cennými papíry, zahraničních obchodníků
s cennými papíry nebo České národní banky.

(8) Státními finančními pasivy jsou
a) závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahranič-

ních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních
dluhopisů,

b) jiné závazky státu.

(9) Souhrn státních finančních pasiv tvoří státní
dluh.

(10) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně
zprávu o očekávaném vývoji státních finančních aktiv
a pasiv spolu s návrhem zákona o státním rozpočtu.

21) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozděj-
ších předpisů.

21a) Například zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národ-
ního majetku, ve znění pozdějších předpisů.“.

48. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Národní fond je souhrn

a) peněžních prostředků, které svěřují Evropská spo-
lečenství České republice k realizaci programů
nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie,

b) peněžních prostředků přechodového nástroje
(Transition Facility) a

c) peněžních prostředků finančních mechanismů,
které jsou České republice svěřeny na základě
mezinárodních smluv.“.

49. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ministerstvo koordinuje řízení finančních toků pro-
středků poskytnutých z finančních mechanismů a spra-
vuje tyto prostředky.“.

50. V § 37 odst. 8 větě první se za slovo „spole-
čenství“ vkládají slova „nebo mezinárodní smlouva, jíž
je Česká republika vázána,“.

51. V § 38 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a 44a“.

52. V § 39 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo, finanční ředitelství, správci ka-

pitol a kraje zajišťují kontrolu hospodaření s prostředky
státního rozpočtu, prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu, pro-
středky Národního fondu a prostředky poskytnutými
z Národního fondu podle zvláštního právního předpisu
upravujícího finanční kontrolu22) (dále jen „finanční
kontrola“).“.

53. V § 39 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

54. V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo z finančních mechanismů“.

55. V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „nebo z finančních mechanismů“.

56. V § 44a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „c) až
g)“ nahrazují slovy „d), f) a g)“.

57. V § 44a odst. 2 se slova „a) nebo c)“ nahrazují
slovy „a), c) nebo e)“.

58. V § 44a odst. 4 písm. a) se v části věty před
středníkem za slovo „dotace“ vkládají slova „ , avšak
odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší
než částka dotace vyplacená ke dni porušení rozpočtové
kázně“.

59. V § 44a odst. 4 písm. b) se slova „celková
částka dotace“ nahrazují slovy „částka dotace vyplacená
ke dni porušení rozpočtové kázně“.

60. V § 44a odstavec 5 zní:
„(5) Do plnění povinnosti provést odvod za po-

rušení rozpočtové kázně,
a) kterým je neoprávněné použití nebo zadržení pro-
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středků návratné finanční výpomoci, se započítá-
vají i splátky této výpomoci uskutečněné ode dne
porušení rozpočtové kázně,

b) kterým je neoprávněné použití dotace, se započítá-
vají i částky z důvodu neoprávněného použití do-
tace dosud poskytovatelem nevyplacené.“.

61. V § 44a odst. 7 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo nevyplaceny postupem podle od-
stavce 5 písm. b)“.

62. V § 44a odstavec 9 zní:
„(9) Ministerstvo může z důvodů hodných zvlášt-

ního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za po-
rušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním,
s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo za-
držených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2
písm. a) a b)“.

63. V § 44a odst. 10 větě poslední se slova „Fi-
nančnímu ředitelství nebo ministerstvu“ nahrazují slo-
vem „Ministerstvu“.

64. V § 45 odst. 4 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Zůstatky těchto účtů Česká národní banka uspo-
řádá vždy ke dni 31. prosince tak, aby výsledný zůstatek
těchto účtů byl nulový.“.

65. V § 45 odstavec 8 zní:
„(8) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem

roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem
státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou
výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nesta-
noví jinak.“.

66. V § 45 odst. 9 se slova „příspěvky účastníků
konferencí, které byly složeny v běžném rozpočtovém
roce na konference pořádané začátkem následujícího
roku,“ zrušují.

67. V § 45 odst. 10 se číslo „3“ nahrazuje číslem
„10“.

68. § 46 zní:
„§ 46

Organizační složka státu převede do 31. prosince
běžného roku prostředky na výplatu mezd za měsíc
prosinec včetně výdajů s nimi souvisejících a včetně
cestovného vypláceného současně se mzdou na účet
cizích prostředků. Výdaji souvisejícími s výplatou mezd
jsou pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdra-
votní pojištění a příděl do fondu kulturních a sociálních
potřeb. Případně nevyčerpané prostředky převede orga-
nizační složka státu z účtu cizích prostředků na svůj
příjmový účet v den výplatního termínu mezd za měsíc
prosinec.“.

69. § 47 včetně poznámek pod čarou č. 25b a 25c
zní:

„§ 47

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) konečným rozpočtem výdajů organizační složky
státu rozpočet těchto výdajů s výjimkou rozpočtu
výdajů na sociální dávky25b) upravený o provedená
rozpočtová opatření podle § 23 písm. a), zvýšený
o částky, o které byla organizační složka státu
oprávněna překročit rozpočet výdajů podle § 23
písm. b), a snížený o vázané prostředky státního
rozpočtu podle § 23 písm. c),

b) profilujícími výdaji výdaje

1. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu
Evropské unie,

2. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z finančních
mechanismů,

3. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část od Organi-
zace Severoatlantické smlouvy,

4. na programy podle § 13 odst. 3,

5. na výzkum a vývoj25c),

6. účelově určené podle § 21,

c) neprofilujícími výdaji výdaje jiné než podle pís-
mene b),

d) nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna
běžného roku rozdíl mezi upraveným rozpočtem
výdajů na minulý rok a skutečnými rozpočtovými
výdaji za minulý rok zvýšený o nároky z nespotře-
bovaných výdajů ke dni 31. prosince minulého
roku.

(2) Organizační složka státu vypočítá nároky z ne-
spotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna běžného roku
podle odstavce 1 písm. d). O částku těchto nároků
může překročit rozpočet výdajů běžného roku při do-
držení účelovosti podle odstavce 5. Každou částku,
o kterou se při využívání tohoto práva rozhodne tento
rozpočet překročit, zanese do evidence nároků z nespo-
třebovaných výdajů a zařadí na příslušnou položku a pa-
ragraf rozpočtové skladby. Tím se stane oprávněnou
překročit rozpočet výdajů podle § 23 písm. b) a tato
částka se stane součástí konečného rozpočtu výdajů.
O každou takovou částku se částka nároků z nespotře-
bovaných výdajů sníží.

(3) Rozpočet výdajů nelze překročit způsobem
stanoveným v odstavci 2 v kapitolách Všeobecná po-
kladní správa a Státní dluh.
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(4) Organizační složka státu člení nároky z nespo-
třebovaných výdajů na

a) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů,
kterými jsou nároky z nespotřebovaných výdajů
1. na jejichž provedení dostává Česká republika

peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu
Evropské unie; ty dále člení na nároky z nespo-
třebovaných výdajů, které jsou nebo mají být
kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evrop-
ské unie, a na nároky ze zbývající části těchto
nespotřebovaných výdajů; nároky z nespotřebo-
vaných výdajů na programy a projekty spolu-
financované z rozpočtu Evropské unie člení
podle těchto programů a projektů,

2. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z finančních
mechanismů; ty dále člení na nároky z nespotře-
bovaných výdajů, které jsou nebo mají být kryty
peněžními prostředky z těchto finančních me-
chanismů a na nároky ze zbývající části těchto
nespotřebovaných výdajů,

3. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část od Organi-
zace Severoatlantické smlouvy,

4. na programy podle § 13 odst. 3; ty dále člení
podle jednotlivých programů,

5. na výzkum a vývoj,

6. účelově určených podle § 21; ty dále člení podle
stanovených účelů,

b) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

(5) Organizační složka státu používá částky z ná-
roků z nespotřebovaných profilujících výdajů, o které
překročila rozpočet výdajů, na tytéž účely, na něž byly
vyčleněny podle odstavce 4, a u programů a projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a pro-
gramů podle § 13 odst. 3 na tytéž programy a projekty,
z nichž nároky vznikly. Částky z nároků z nespotřebo-
vaných neprofilujících výdajů používá na rozpočtem
nezajištěné provozní potřeby a na výdaje, které v mimo-
řádných případech povolí vláda.

(6) Nároky z nespotřebovaných výdajů se snižují

a) o částky, o které se organizační složka státu roz-
hodla překročit rozpočet výdajů a které jako takové
zanesla do evidence nároků z nespotřebovaných
výdajů,

b) o částky určené na programy a projekty spolufinan-
cované z rozpočtu Evropské unie a programy po-
dle § 13 odst. 3, které již skončily,

c) o částky podle rozhodnutí vlády, případně, jestliže
vláda tyto částky nerozdělila podle jednotlivých

organizačních složek státu nebo podle odstavce 4,
doplněné o rozhodnutí správce kapitoly.

(7) Organizační složka státu vede evidenci nároků
z nespotřebovaných výdajů. Zaznamenává v ní jejich
vznik a jejich snižování. Za každý měsíc sestavuje vý-
kaz, který z této evidence vychází. Ministerstvo stanoví
vyhláškou obsah tohoto výkazu a způsob jeho před-
kládání.

25b) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve
znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb. a č. 440/
/2006 Sb., část C, oddíl 41.

25c) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 568/
/2002 Sb., č. 484/2003 Sb. a č. 440/2006 Sb., část C, pod-
oddíly 108, 218, 228, 238, 248, 258, 328, 338, 348, 358, 368,
378, 428, 438, 518, 528, 538, 548, 558 a 618.“.

70. V § 48 odst. 2 až 4 se na konci písmene d)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

71. V § 48 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Organizační složka státu, která přijala přímo

do rezervního fondu peněžní prostředky, které má po-
vinnost po jejich použití na stanovený účel vyúčtovat
a nespotřebovaný zbytek vrátit, vrátí tento jejich nespo-
třebovaný zbytek poskytovateli přímo z rezervního
fondu. § 45 odst. 3 věta druhá se zde nepoužije.

(6) Prostředky rezervního fondu, které do něj byly
převedeny podle § 44a odst. 1 písm. e) a odst. 3
písm. e) a které není možné použít na příslušné pro-
gramy a projekty [odstavec 4 písm. b)], protože už
skončily, organizační složka státu vrátí nejpozději ve
lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem
za rok, v kterém byl program nebo projekt ukončen.“.

72. V § 49 odst. 2 větě třetí se za slovo „tepla,“
vkládají slova „u záloh mobilním operátorům,“.

73. V § 49 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Jde-li o ocenění udělované orgány moci výkonné, sta-
noví vláda nařízením druhy ocenění, podmínky, za kte-
rých jsou udělována, a orgány, které je udělují.“.

74. V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Organizační složka státu financuje programy
ze svého rozpočtu v rámci závazných ukazatelů stano-
vených zákonem o státním rozpočtu.“.

75. V § 50 odst. 2 větě první se za slova „rezerv-
ního fondu“ vkládají slova „ , prostředky přijaté ze
zvláštních účtů vedených ministerstvem, na kterých jsou
soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze
zrušeného Fondu národního majetku spolu s finančními
prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku
a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech“.
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76. V § 53 odst. 1 větě druhé se za slovo „unie“
vkládají slova „ , z finančních mechanismů“.

77. V § 53 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Tento postup nemusí být uplatněn při použití pro-
středků z dotací poskytnutých podle § 54 odst. 1
písm. e) a f) a převedených do rezervního fondu podle
§ 54 odst. 7.“.

78. V § 53 odst. 6 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „15“.

79. V § 54 odst. 1 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která
znějí:
„e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou

nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
financování těchto výdajů,

f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezi-
národních smluv, na základě kterých jsou České
republice svěřeny peněžní prostředky z finančních
mechanismů.“.

80. V § 54 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud se prostředky poskytnuté podle od-

stavce 1 písm. e) a f) nespotřebují do konce kalendář-
ního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj
financování v následujících letech a mohou se použít
pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto
zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený
účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na
který byla dotace poskytnuta.“.

81. V § 57 odst. 1 se za slovo „darů“ vkládají
slova „ , z prostředků převedených podle § 54 odst. 7“.

82. V § 57 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Prostředky převedené do rezervního fondu podle § 54
odst. 7 lze v průběhu roku použít, i když jejich použití
rozpočtováno nebylo.“.

83. V § 65 odstavec 1 zní:
„(1) Rozpočtovým limitem se rozumí správcem

kapitoly stanovená výše, do které je možné čerpat pe-
něžní prostředky z výdajových účtů státního rozpočtu.
Rozpočtový limit nastavuje na výdajových účtech Česká
národní banka na základě správcem kapitoly vystave-
ného, podepsaného a v listinné nebo elektronické formě
předaného pokynu. Vystavení a předání pokynu se řídí
podmínkami České národní banky. Správce kapitoly
oznámí příslušné organizační složce státu, případně
právnické nebo fyzické osobě, která má oprávnění k čer-
pání peněžních prostředků státního rozpočtu, že předal
České národní bance pokyn k nastavení rozpočtového
limitu, a to nejpozději do dne, od kterého je možné

začít čerpat peněžní prostředky státního rozpočtu do
výše tohoto limitu.“.

84. V § 65 odst. 2 větě první se slovo „vystavuje“
nahrazuje slovem „stanoví“.

85. V § 65 odst. 2 větě poslední se slovo „vysta-
vit“ nahrazuje slovem „stanovit“.

86. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V takovém případě je oprávněna vystavit a předat Čes-
ké národní bance pokyn podle odstavce 1 tato organi-
zační složka státu.“.

87. V § 65 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 65
odst. 3 písm. a) a v § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení
se slovo „otevírají“ nahrazuje slovy „stanoví rozpoč-
tové“.

88. V § 65 odst. 5 se slova „limity neotevírají“
nahrazují slovy „nestanoví rozpočtové limity“.

89. V § 65 odst. 6 se slova „vystavit limity výdajů
podle odstavců 2 až 4“ nahrazují slovy „stanovit roz-
počtové limity podle odstavců 2 až 4 a vystavit a předat
České národní bance pokyn podle odstavce 1“.

90. V § 65 odst. 7 větě první se slovo „otevírají“
nahrazuje slovem „stanoví“.

91. V § 65 odst. 7 větě druhé se za slovo „výše“
vkládá slovo „rozpočtového“.

92. V § 65 odst. 8 se slova „limitu výdajů“ na-
hrazují slovy „rozpočtového limitu“.

93. V § 65 odst. 9 se slovo „Limity“ nahrazuje
slovy „Rozpočtové limity“.

94. V § 67 odstavec 4 včetně poznámky pod ča-
rou č. 27 zní:

„(4) Zálohy podle odstavce 1 lze poskytovat pou-
ze zaměstnancům, se kterými zaměstnavatel uzavřel pí-
semnou dohodu o odpovědnosti podle zákoníku
práce27).

27) § 252 zákoníku práce.“.

95. V § 70 odst. 3 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „To platí i pro výdaje, ke kterým získala organizační
složka státu oprávnění použitím částek z nároků z ne-
spotřebovaných výdajů.“.

96. V § 70 odst. 4 se slovo „zákon.31)“ nahrazuje
slovy „zákon31) nebo prováděcí právní předpis ke
zvláštnímu zákonu.“.

97. § 71 se včetně nadpisu zrušuje.

98. V § 72 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

99. V § 73 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
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„Za poskytnutí státní záruky zaplatí dlužník do státního
rozpočtu 0,5 % ze zaručené částky, a to do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti zákona, kterým byla státní záruka
poskytnuta.“.

100. V § 73 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

101. V § 75b se za druhou větu vkládá věta „Sou-
část údajů o příjemci (fyzické osobě) je rodné číslo.“.

102. § 80a se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Organizační složka státu, jejíž mimorozpočtové
účty fondů nejsou vedeny u České národní banky, zřídí
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona místo nich nové účty u České národní banky,
převede na ně prostředky z dosavadních účtů a dosa-
vadní účty poté zruší. Nepřevedení prostředků z dosa-
vadních účtů na nové účty se považuje za porušení
rozpočtové kázně.

2. Peněžní prostředky vedené do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona na zvláštním účtu důchodového
pojištění a výnosy dividend vedené z rozhodnutí vlády
na zvláštním účtu státních finančních aktiv jako pro-
středky pro důchodovou reformu převede správce ka-
pitoly Operace státních finančních aktiv neprodleně po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona na účet rezervy pro
důchodovou reformu a dosavadní účty poté zruší.

3. Pro vynakládání výdajů ze státního rozpočtu na
příspěvky fyzickým osobám poskytované podle nařízení
vlády, která nabyla účinnosti do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, platí § 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Peněžní prostředky v rezervních fondech orga-
nizačních složek státu převedené do nich podle § 47
rozpočtových pravidel ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona se používají podle dosavadních
právních předpisů. Jestliže v rezervním fondu organi-
zační složky státu jsou prostředky účelově určené podle
§ 48 odst. 3 písm. e) bod 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
které na stanovený účel už není možné použít, podléhají
tyto prostředky finančnímu vypořádání se státním roz-
počtem za rok, ve kterém organizační složka státu toto
mohla zjistit.

5. Organizační složka státu nemůže překročit roz-
počet výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
před vyčerpáním peněžních prostředků ve svém rezerv-
ním fondu určených na stejné výdaje.

6. Prostředky soustředěné ve fondu státních zá-

ruk se nejpozději do 30 dnů následujících po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona převedou do kapitoly Vše-
obecná pokladní správa státního rozpočtu.

7. Do ukončení financování opatření v rámci
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství jsou peněžní prostředky pro jeho realizaci
součástí Národního fondu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 178/2005 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů

Čl. III

V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku České republiky a o působ-
nosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České
republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006
Sb. a zákona č. 443/2006 Sb., se na konci písmene c)
doplňuje bod 15, který zní:

„15. k převodu na účet rezervy pro důchodovou
reformu,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 267/2006 Sb.

Čl. IV

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů sou-
visejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění za-
městnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., se část
šestá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 218/2007 Sb.

Čl. V

V zákoně č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících
s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,
zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona
č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění, ve znění pozdějších předpisů, se část pátá zru-
šuje.
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ČÁST PÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. VI

Vyhláška č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah
roční zprávy, se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ná-
sledujícího měsíce po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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27

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/
/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/
/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/
/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 28 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Příspěvková organizace dále hospodaří
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou

nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
financování těchto výdajů,

b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezi-
národních smluv, na základě kterých jsou České
republice svěřeny peněžní prostředky z finančního
mechanismu Evropského hospodářského prosto-
ru, z finančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce.

(3) Pokud se prostředky poskytnuté podle od-

stavce 2 nespotřebují do konce kalendářního roku, pře-
vádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování
v následujících letech a mohou se použít pouze na
stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sle-
dují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel ne-
byly použity, podléhají finančnímu vypořádání se stát-
ním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na
který byla dotace poskytnuta.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4
až 8.

2. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a prostředky převedené podle § 28 odst. 3“.

3. V § 30 odst. 3 se za slovo „fond“ vkládají slova
„ , s výjimkou prostředků převedených podle § 28
odst. 3,“.

4. V § 30 odst. 4 se za slovo „fondu“ vkládají
slova „ , s výjimkou prostředků převedených podle
§ 28 odst. 3,“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ná-
sledujícího měsíce po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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28

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 290/
/2002 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta „Letadla
určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně

zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím mi-
nisterstva zdravotnictví.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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29

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-
vém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 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. 120/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.,
se mění takto:

1. V § 128 odst. 3 se slova „je právnickou oso-
bou, která“ zrušují.

2. V § 128 odst. 10 větě druhé se za slovo „úvěr“
vkládá slovo „ , dotaci“.

3. V § 129 odst. 1 se slovo „přijatých“ nahrazuje
slovy „výnosů z“ a za slovo „poslední“ se vkládá slovo
„kalendářní“.

4. V § 129a odst. 2 větě první se slovo „přijatých“
nahrazuje slovy „výnosů z“.

5. V § 130 odst. 4 písm. d) se za slovo „má“
vkládají slova „nebo měl kdykoli během posledních
12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém
bylo učiněno oznámení podle odstavce 1“.

6. V § 131 odst. 3 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na
finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost
z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace

nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze
státního rozpočtu.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vyloučení nároku na náhradu z Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Ga-
ranční fond“) se posuzuje podle dosavadních právních
předpisů, pokud oznámení podle § 130 odst. 2 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění zákona č. 57/2006 Sb., bylo učiněno přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Příspěvky do Garančního fondu za kalendářní
rok 2007 se vypočítají podle zákona č. 256/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona. Po-
platek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými pa-
píry v kalendářním roce 2007, ale zaúčtované do vý-
nosů již v kalendářním roce 2006, se pro účely stano-
vení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos
obchodníka s cennými papíry za kalendářní rok 2007.
Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými
papíry v kalendářním roce 2006, ale zaúčtované do vý-
nosů až v kalendářním roce 2007, se pro účely stano-
vení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos
obchodníka s cennými papíry za rok 2006.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Sbírka zákonů č. 29 / 2008Částka 11 Strana 529



30

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách
a koncesním řízení (koncesní zákon), se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se za slovo „prostředcích“ vklá-
dají slova „a elektronických nástrojích“.

2. V § 7 odst. 4 se slova „kvalifikovaných doda-
vatelů“ nahrazují slovy „dodavatelů, kteří prokázali spl-
nění kvalifikace“.

3. V § 7 odst. 5 písm. a) a b) se slova „kvalifiko-
vané dodavatele“ nahrazují slovy „dodavatele, kteří pro-
kázali splnění kvalifikace,“.

4. V § 12 odst. 4 se slovo „Proti“ nahrazuje slo-
vem „Pro“.

5. V § 14 odst. 1 se slova „165 288 000 Kč, jejímž
hlavním předmětem je zhotovení stavby (dále jen „nad-
limitní koncesní smlouva na stavby“)“ nahrazují slovy
„finanční limit stanovený prováděcím právním předpi-
sem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce
(dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavební
práce“)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „případný“
zrušuje.

7. V § 15 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ na-
hrazuje slovy „stavební práce“.

8. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „165 288 000
Kč“ nahrazují slovy „finančního limitu stanoveného
prováděcím právním předpisem“.

9. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Právní účinky koncesní smlouvy nastávají je-
jím schválením podle odstavce 1.“.

10. V § 25 odst. 1 se za slovo „uzavření“ vkládá
slovo „koncesní“.

11. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „stavby“
nahrazuje slovy „stavební práce“.

12. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova „předpoklá-
daná hodnota příjmu“ nahrazují slovy „předpokládaný
příjem“.

13. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 14 odst. 1
a § 15 odst. 1 písm. b).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Koncesní řízení zahájená přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 139/
/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon), ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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31

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národ-
ního majetku České republiky a o působnosti Minister-
stva financí při privatizaci majetku České republiky (zá-
kon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zá-
kona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb. a zákona
č. 443/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 11
slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 5 odst. 3 písm. c) se doplňuje bod 15, který
včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

„15. k převodu částky 4 000 000 000 Kč do
státních finančních aktiv k financování

potřeb souvisejících s prováděním programu
129 120 – Podpora prevence před povod-
němi II, programu 129 130 – Podpora ob-
novy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vý-
stavby vodních nádrží, a dále k financování
pozemkových úprav zaměřených na protipo-
vodňová opatření3a).

3a) § 9 odst. 8 písm. c) zákona 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.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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32

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zá-
kona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb. a zákona
č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odstavec 5 zní:
„(5) Utajovaná informace se eviduje v administra-

tivních pomůckách určených prováděcím právním
předpisem; to neplatí, pokud u podkladových materiálů
stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně
utajení Vyhrazené odpovědná osoba stanoví, že se ne-
evidují. V administrativních pomůckách se zazname-
nává též předávání, přebírání nebo jiný pohyb utajované
informace.“.

2. V § 21 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

3. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující

zvláštní režim nakládání, nevztahuje se povinnost sta-
novená v § 21 odst. 8 na předávání utajované informa-
ce

a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými služ-
bami a obdobnými službami cizí moci, uskutečňo-
vané v rámci spolupráce podle zvláštního právního
předpisu19) v případech, kdy postup podle § 21
odst. 8 nelze dodržet,

b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná
osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo pů-
vodce utajované informace potvrzení jejího pře-
vzetí.“.

4. V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a rozsah podkladových materiálů

stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně
utajení Vyhrazené“.

5. V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů
převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána.“.

6. V § 28 odst. 4 se za slova „ozbrojených sborů“
vkládají slova „nebo příslušníky ozbrojených sil cizí
moci“.

7. V § 30 odst. 3 se za slova „humanitární akci,“
vkládají slova „v dalších zahraničních misích,“, za slova
„vojenského cvičení“ se vkládají slova „a praktického
vojenského výcviku s vojenskou technikou a vojenskou
výzbrojí mimo místa stálé dislokace vojenského útvaru“
a za slova „právních předpisů21)“ se vkládají slova
„anebo příslušníky ozbrojených sil cizí moci“.

8. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Úřad dále může bezpečnostní oprávnění uznat v pří-
padě, kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými
a bezpečnostními zájmy České republiky; na toto
uznání není právní nárok. Při postupu podle věty třetí
si Úřad může vyžádat písemné stanovisko Ministerstva
zahraničních věcí a příslušné zpravodajské služby; ne-
obdrží-li Úřad vyžádané stanovisko do 30 dnů ode dne
doručení žádosti o ně, má se za to, že stanovisko je
kladné.“.

9. V § 62 odstavec 4 zní:

„(4) Uznání podle odstavce 1 věty druhé Úřad
zašle držiteli bezpečnostního oprávnění do 10 dnů
ode dne podání jeho žádosti. Uznání podle odstavce 1
věty třetí Úřad zašle držiteli bezpečnostního oprávnění
do 60 dnů ode dne podání jeho žádosti; pokud by
uznání nebylo v souladu se zahraničně politickými nebo
bezpečnostními zájmy České republiky, Úřad žádosti
nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v téže lhůtě písemně
oznámí.“.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. II

V zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona
č. 296/2007 Sb., se za § 64 vkládá nový § 64a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 64a
Nakládání s dokumenty označenými

„NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“

(1) Dokument poskytnutý Organizací Severo-
atlantické smlouvy nebo Evropskou unií je v zájmu
bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany
práv třetích osob chráněn uvedenými původci označe-
ním „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“.
V České republice je toto označení respektováno z dů-
vodů plnění povinností vyplývajících pro Českou repu-
bliku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické
smlouvy nebo Evropské unii; s takovým dokumentem
se může seznamovat osoba, která jej nezbytně potřebuje
k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné
činnosti. Jiné osobě může být takový dokument poskyt-
nut se souhlasem původce a za jím stanovených pod-
mínek.

(2) S dokumentem podle odstavce 1 se nakládá
tak, aby se s ním neseznámila neoprávněná osoba.

(3) Orgán veřejné moci, právnická osoba nebo
fyzická osoba nesmí označovat dokumenty u nich
vzniklé textem „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LI-
MITE“.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o svobodném přístupu
k informacím

Čl. III

V § 11 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/
/2006 Sb., se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje,
na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem
„ , nebo“ a na konci odstavce se doplňuje písmeno c),
které včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:
„c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severo-

atlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je
v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti
nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvede-
nými původci označením „NATO UNCLASSI-
FIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je
toto označení respektováno z důvodů plnění po-
vinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího
členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy
nebo Evropské unii, pokud původce nedal k po-
skytnutí souhlas8a).

8a) § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 32/2008 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění zákona č. 68/1993 Sb. a zákona
č. 342/2006 Sb., se slova „ ; název sdružení musí ob-

sahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku
„o. s.“ “ zrušují.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

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., zá-
kona 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. a zákona č. 296/2007 Sb.,
se mění takto:

1. § 24 včetně nadpisu zní:

„§ 24
Povinnosti při přepravě odpadů

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou po-
vinny

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky
stanovenými ve zvláštních právních předpisech30),

b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady
související s přepravou odpadů a poskytnout o ní
úplné a pravdivé informace,

c) uchovávat doklady související s přepravou odpadů
po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,

d) označit přepravní prostředek přepravující odpad
způsobem stanoveným prováděcím právním před-
pisem,

e) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci
a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady
v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Dopravce je povinen informovat řidiče vozi-
dla o skutečnosti, že bude ve vnitrozemí nebo přes
hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady po-
dle druhu přepravovaného odpadu a účelu přepravy
a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované odpady
vybaveny po celou dobu přepravy.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob ozna-
čení přepravního prostředku přepravujícího odpad.“.

2. V § 25 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) odpady perzistentních organických znečišťujících
látek a PCB,“.

3. V části čtvrté hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Od-
pady perzistentních organických znečišťujících látek
a PCB“.

4. V § 26 písm. e) se slova „§ 27 odst. 8 písm. c)“
nahrazují slovy „§ 27 odst. 10 písm. c)“.

5. V § 27 odst. 1 větě první se za slovo „Vlast-
níci“ vkládají slova „PCB a“.

6. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Odstraňování PCB, odpadů PCB a zařízení
obsahujících PCB je možné pouze v zařízeních k tomu
určených.“.

7. V § 27 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé za-
řízení, která mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. d)], do
31. prosince 2009 způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem ministerstvu neprokáží, že jejich
zařízení neobsahuje PCB, považují se tato zařízení za
zařízení obsahující PCB.“.

8. V § 27 se za odstavec 7 vkládají nové od-
stavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, po-
případě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou
povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat minis-
terstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB
a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace
odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období
2009 až 2010. Tyto plány musí být splněny nejpozději
do 31. prosince 2010.

(9) Fyzické osoby oprávněné k podnikání a práv-
nické osoby, které jsou vlastníky, popřípadě provozova-
teli zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evi-
denci, jsou povinny vypracovat seznamy těchto zařízení,
stanovit časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z uží-
vání a pro jejich odstranění, předat vyhotovené seznamy
do 31. prosince 2008 ministerstvu a postupovat podle
nich.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.
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9. V § 27 odst. 10 písm. c) se slovo „a“ zrušuje.

10. V § 27 se na konci odstavce 10 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) náležitosti seznamů zařízení, která obsahují PCB

a nepodléhají evidenci, a podrobnosti o sběru a od-
stranění těchto zařízení.“.

11. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně
poznámky pod čarou č. 30a zní:

„§ 27a

(1) Odpadem perzistentních organických znečiš-
ťujících látek se rozumí odpad obsahující alespoň jednu
z látek uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(2) Nakládání s odpady perzistentních organic-
kých znečišťujících látek upravuje přímo použitelný
předpis Evropských společenství o perzistentních orga-
nických znečišťujících látkách30a).

(3) Ministerstvo je příslušným orgánem podle
čl. 15 přímo použitelného předpisu Evropských spole-
čenství o perzistentních organických znečišťujících lát-
kách30a) a krajský úřad je příslušným správním úřadem
pro řízení o udělení souhlasu nebo výjimky podle čl. 7
odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství o perzistentních organických znečiš-
ťujících látkách30a).

30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004
ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečiš-
ťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006,
kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických zne-
čišťujících látkách.“.

12. V § 36 písm. f) se slova „podle písmena f)“
nahrazují slovy „podle písmena e)“.

13. V § 39 odst. 7 větě druhé se za slovo „minis-
terstvu“ vkládají slova „ , Českému statistickému
úřadu“.

14. V § 39 odstavec 8 zní:
„(8) Podnikatelé, kteří provozují zařízení obsahu-

jící PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo
provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a pod-
léhají evidenci podle § 26 písm. d), nebo vlastní nebo
drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní od-
pady perzistentních organických znečišťujících látek po-
dle § 27a odst. 1, jsou povinni vést samostatně evidenci
o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních orga-
nických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném pro-
váděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost
ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pokud tak již neučinili. Změny

v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé po-
vinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně
došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skuteč-
nostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povin-
nost se nevztahuje na laboratorní standardy používané
ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví.“.

15. V § 39 odst. 12 písm. b) se za slova „do-
pravců odpadů,“ vkládají slova „odpadů perzistentních
organických znečišťujících látek,“ a za slova „obsahují-
cích PCB“ se vkládají slova „a způsob ohlašování změn
v jejich evidenci“.

16. § 53 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„§ 53

(1) Tato část upravuje v návaznosti na přímo pou-
žitelný předpis Evropských společenství o přepravě od-
padů39) přepravu odpadů do České republiky, z České
republiky a přes Českou republiku (dále jen „přeshra-
niční přeprava odpadů“).

(2) Příslušným orgánem pro přeshraniční pře-
pravu odpadů za Českou republiku je ministerstvo.

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.“.

17. § 55 a 56 včetně nadpisů znějí:

„§ 55
Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů

(1) Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů
podává oznamovatel podle přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o přepravě odpadů39),
a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto
odstavce je pouze oznamovatel.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah infor-
mací a dokumentace podle části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu Evropských společenství o pře-
pravě odpadů 39) pro jednotlivé druhy přepravy.

§ 56
Souhlas, zákazy a námitky

(1) Na základě oznámení o přeshraniční přepravě
odpadů ministerstvo rozhodne o udělení souhlasu ne-
bo o námitkách podle čl. 9, 10, 11 nebo 12 přímo pou-
žitelného předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39).

(2) Jestliže byl oznamovatel, příjemce nebo do-
pravce pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný
v souvislosti s nakládáním s odpady41), nebo jestliže mu
v době 5 let před podáním oznámení byla pravomocně
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uložena sankce za porušení právních předpisů na úseku
odpadového hospodářství, ministerstvo zakáže ozná-
menou přeshraniční přepravu odpadů týkající se této
osoby.

(3) Rozklad proti rozhodnutí ministerstva, které
bylo vydáno podle odstavců 1 a 2, nemá odkladný úči-
nek.“.

18. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 56a
Změny v přepravě po odsouhlasení a zrušení

souhlasu

(1) Na základě oznámení změny v přeshraniční
přepravě odpadů podle čl. 17 odst. 1 přímo pou-
žitelného předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39) ministerstvo rozhodne o změně nebo námit-
kách proti této změně podle § 56.

(2) V případech podle čl. 9 odst. 8 a 9 přímo
použitelného předpisu Evropských společenství o pře-
pravě odpadů39) ministerstvo rozhodnutím zruší sou-
hlas vydaný podle čl. 9 odst. 1 přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o přepravě od-
padů39).“.

19. § 57 včetně nadpisu a § 58 znějí:

„§ 57
Finanční záruka a pojištění

(1) Finanční záruka podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o přepravě od-
padů39) musí být složena nebo odpovídající pojištění
podle tohoto předpisu musí být prokázáno při podání
oznámení podle § 56 odst. 1. Ministerstvo může povolit
složení finanční záruky nebo prokázání odpovídajícího
pojištění nejpozději k okamžiku zahájení přepravy. Pro-
středky finanční záruky lze použít pouze v souladu
s čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropských spole-
čenství o přepravě odpadů39).

(2) Finanční záruku nebo pojištění schvaluje mi-
nisterstvo. Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti
o tom, zda poskytnutá finanční záruka nebo pojištění
je v souladu s přímo použitelným předpisem Ev-
ropských společenství o přepravě odpadů39) dostatečné,
stanoví výši a druh finanční záruky nebo určí druh
pojištění a výši pojistné částky pro tento účel.

§ 58

(1) Ministerstvo může uložit rozhodnutím povin-
nost

a) vzetí odpadů zpět oznamovatelem podle čl. 22

odst. 2 přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství o přepravě odpadů39),

b) využití nebo odstranění odpadů podle čl. 22
odst. 3 přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství o přepravě odpadů39),

c) vzetí odpadů zpět oznamovatelem podle čl. 24
odst. 2 písm. a) přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39),

d) vzetí odpadů zpět oznamovatelem podle čl. 24
odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39),

e) využití nebo odstranění odpadů příjemcem podle
čl. 24 odst. 3 písm. a) přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o přepravě od-
padů39),

f) využití nebo odstranění odpadů jinou osobou než
oznamovatelem nebo příjemcem podle čl. 24
odst. 5 přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství o přepravě odpadů39).

(2) Pokud ministerstvo zajistí splnění povinností
podle čl. 22 nebo 24 přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o přepravě odpadů39),
může uložit rozhodnutím osobám, které odpovídají za
přepravu, kterou nelze dokončit, nebo za nedovolenou
přepravu, povinnost uhradit náklady na dopravu, vy-
užití, odstranění a na uskladnění odpadů. Ministerstvo
může uložit provedení úhrady těchto nákladů předem.
Osoby, které odpovídají za nedovolenou přepravu, od-
povídají za úhradu nákladů společně a nerozdílně.

(3) Bezpečné uskladnění odpadů podle čl. 22
odst. 9 a čl. 24 odst. 7 přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39) za-
jistí, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního
prostředí nebo již k němu došlo, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu
byl odpad zjištěn. Obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností uloží rozhodnutím úhradu takto vynaložených
nákladů osobám, které za nedokončenou nebo nedo-
volenou přepravu odpovídají. Tyto osoby odpovídají za
úhradu nákladů společně a nerozdílně.

(4) Rozklad proti rozhodnutí ministerstva podle
odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.“.

20. V § 59 se slova „zasílacího listu“ nahrazují
slovy „průvodního dokladu“ a slova „právními předpisy
Evropských společenství upravujícími dozor nad pře-
pravou odpadů v rámci Evropského společenství, do
něj a z něj a jejich kontrolu39)“ se nahrazují slovy
„přímo použitelným předpisem Evropských společen-
ství o přepravě odpadů39)“.

21. V § 66 odst. 2 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.
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22. V § 66 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník
anebo provozovatel zařízení obsahujícího PCB ne-
zašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán
postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zaří-
zení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení
s obsahem PCB pro období 2009 až 2010 nebo
v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlast-
něných, případně provozovaných zařízení, která
obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo jej ne-
zašle do 31. prosince 2008 ministerstvu.“.

23. V § 66 odst. 3 se na konci písmene g) slovo
„nebo“ zrušuje.

24. V § 66 odst. 3 se na konci písmene i) doplňuje
slovo „nebo“.

25. V § 66 odst. 3 písmeno j) zní:

„j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení
podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 2010.“.

26. V § 66 odst. 4 se na konci písmene f) slovo
„nebo“ zrušuje.

27. V § 66 odst. 4 písmeno g) zní:

„g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost
stanovenou přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství o přepravě odpadů39) nebo ne-
plní podmínky stanovené v rozhodnutí minister-
stva vydaném podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39)
nebo podle části deváté, nebo“.

28. V § 66 odst. 4 se doplňuje písmeno h), které
zní:

„h) nakládá s odpady perzistentních organických zne-
čišťujících látek v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství o perzistent-
ních organických znečišťujících látkách30a) nebo
nevede evidenci o odpadech perzistentních orga-
nických znečišťujících látek nebo neohlašuje údaje
podle § 39 odst. 8.“.

29. V § 69 odst. 2 písm. b) se slova „provádí ne-
dovolenou přepravu odpadů podle čl. 26 nařízení Rady
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů
v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich
kontrole39)“ nahrazují slovy „přepravuje odpad v roz-
poru s přímo použitelným předpisem Evropských spo-
lečenství o přepravě odpadů39)“.

30. V § 72 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního
subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů

a funkci kontaktního subjektu pro odpady perzi-
stentních organických znečišťujících látek,“.

31. V § 72 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o přepravě od-
padů39) a podle části deváté,“.

32. V § 72 odst. 1 písm. i) se za slova „doprav-
cích odpadů,“ vkládají slova „odpadech perzistentních
organických znečišťujících látek,“.

33. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) kontroluje, zda je s odpady perzistentních organic-
kých znečišťujících látek nakládáno v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropských spo-
lečenství o perzistentních organických znečišťují-
cích látkách30a) a zákonem.“.

34. V § 77 odst. 4 písm. a ) a b), odst. 6, 16 a 17
písm. b) se slova „právních předpisů Evropských spo-
lečenství upravujících dozor nad přepravou odpadů
v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich
kontrolu,39)“ nahrazují slovy „přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o přepravě od-
padů39),“.

35. V § 77 odst. 4 písm. d) se slova „právními
předpisy Evropských společenství upravujícími dozor
nad přepravou odpadů v rámci Evropského společen-
ství, do něj a z něj a jejich kontrolu39)“ nahrazují slovy
„přímo použitelným předpisem Evropských společen-
ství o přepravě odpadů39)“.

36. V § 77 odst. 7 se slova „článku 26 nařízení
Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů
v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich
kontrole39)“ nahrazují slovy „přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o přepravě odpadů39)“.

37. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo pou-
žitelného předpisu Evropských společenství o per-
zistentních organických znečišťujících látkách30a);
v rozhodnutí může stanovit podmínky; o vydaných
rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně
do 30. dubna následujícího roku.“.

38. V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58
odst. 3.“.

39. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která
včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 8 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde
o § 24 odst. 1 písm. d), které nabývá účinnosti dnem
1. října 2008.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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35

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů

(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

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. a nálezu Ústavního soudu pu-
blikovaného pod č. 409/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 2d se vkládá nový § 2da, který zní:

„§ 2da
Podpory poskytované Podpůrným a garančním

rolnickým a lesnickým fondem

(1) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje pod-
pory

a) podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vod-
ního hospodářství a zpracovatelského průmyslu,
jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby
a potravin,

b) obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkov-
ských oblastech.

(2) Podpory se poskytují ve formě
a) zajištění úvěrů,
b) finančních prostředků určených pro snížení úroko-

vého zatížení v případě úvěrů,
c) finančních prostředků určených pro podporu po-

jištění a pro další schválené programy.

(3) Podpory se poskytují na
a) vznik, reprodukci a rozvoj zemědělských podniků

a farem, vznik, reprodukci a rozvoj multifunkčních
zemědělských podniků a farem a vznik, reprodukci
a rozvoj podniků v lesním a vodním hospodářství,

b) nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví
státu,

c) pěstování, zpracování a využití biomasy,
d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve ven-

kovských oblastech u zemědělských podnikatelů
a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně pod-
pory budování infrastruktury,

e) investice do životního prostředí v zemědělství a ve
venkovských oblastech,

f) pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způ-
sobených nepříznivými klimatickými nebo zoove-
terinárními vlivy,

g) propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin
a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpraco-
vatelského průmyslu při zpracování produkce ze-
mědělské výroby a potravin,

h) pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých
poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c),
d) a e).

(4) Finanční prostředky státního rozpočtu určené
na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové
kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat fi-
nanční prostředky pro financování podpor i z dalších
zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu
určené na financování podpor se pro účely jejich
zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané
dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to
v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5) Podpora se poskytuje na základě smlouvy
mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory.
Smlouva musí obsahovat označení příjemce podpory,
účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání,
postup při porušení podmínek jejího čerpání a ustano-
vení o provádění kontroly. Smlouva o poskytnutí pod-
pory ve formě zajištění úvěru dále obsahuje ujednání
o způsobu jeho zajištění.

(6) Další podmínky a podrobnosti poskytování
podpory stanoví vláda na návrh ministerstva v progra-
mech podpory. Podpůrný fond zveřejňuje programy
podpory způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Programy podpory obsahují
a) název navrhovatele programu podpory,
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b) název právnické osoby nebo organizační složky
státu, která přijímá žádosti o poskytnutí podpory,
jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c) název poskytovatele podpory,
d) předmět a účel podpory,
e) cíl podpory,
f) vymezení příjemců podpory,
g) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího posky-

tování a způsob jejího užití,
h) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro je-

den projekt,
i) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob

jejího předložení a vyřízení,
j) způsob hodnocení a výběru žádostí,
k) dobu trvání programu podpory,
l) způsob hodnocení naplnění cíle podpory.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který včetně po-
známky pod čarou č. 4ya zní:

„(8) Na dotace a programy spolufinancované
z fondů Evropské unie, u kterých je příjemcem pod-
pory na realizaci opatření podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství, upravujícího pod-
poru pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova4ya), organizační složka státu,
se nevztahují ustanovení § 12 a 13 zákona o rozpočto-
vých pravidlech.

4ya) Čl. 30 a 66 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září
2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném
znění.“.

3. V § 4 odst. 8 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) včetně poznámky pod
čarou č. 4ap se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Programy podpory Podpůrného fondu schválené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu

Čl. III

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zá-
konů (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. a zákona č. 342/2006 Sb.,
se mění takto:

1. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypra-

cování a předložení projektu žadatelem o dotaci, posky-
tuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která
obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,
b) identifikační údaje Fondu,
c) poskytovanou částku,
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
f) další podmínky, které musí příjemce v souvislosti

s použitím dotace splnit,
g) datum uzavření dohody.“.

2. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 9a až 9bb zní:

„§ 11a
Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou
z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je
povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň za-
platit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky poskyt-
nuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Při vrá-
cení dotace a placení penále Fond postupuje podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, od-
lišení a integrovaný administrativní a kontrolní sy-
stém9a).

(2) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou
z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno a k po-
skytnutí dotace došlo chybným postupem Fondu, je
příjemce dotace povinen Fondu poskytnutou dotaci
vrátit, přičemž penále se v takovém případě neuloží.

(3) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnu-
tím, vymáhá je a činí ostatní opatření představující jejich
správu. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději
v kalendářním roce následujícím po prvotním zjištění
nesrovnalosti podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství9b).

(4) Vrácení dotace a penále Fond neuloží, pokud
jejich výše nepřesahuje částky stanovené v přímo použi-
telném předpisu Evropských společenství, upravujícího
prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integro-
vaný administrativní a kontrolní systém9ba).
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(5) Na postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužijí
rozpočtová pravidla9bb).

(6) V případě neoprávněného použití nebo za-
držení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně
nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národ-
ního fondu, a na zadržení těchto prostředků určených
k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 5 nepoužijí.
Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle
rozpočtových pravidel9bb) vykonávají územní finanční
orgány.

(7) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle
odstavce 1 nebo 2, může Fond započítat dotaci, kterou
je příjemce dotace povinen vrátit, a penále, které je
povinen uhradit, do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil
podmínky.

9a) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, od-
lišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle
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, v platném
znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005
o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.

9b) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, v platném znění.
9ba) Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném

znění.
9bb) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o navrácení dotace, které nebylo pravo-
mocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních před-
pisů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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36

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zá-
kona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona
č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 86/2004 Sb., zákona
č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č. 229/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „Tento zákon“ vklá-
dají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských
společenství1) a“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o ne-
kalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitř-
ním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES
a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních prakti-
kách).
Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se křišťálového skla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbli-
žování právních a správních předpisů členských států týkají-
cích se označování materiálů používaných v hlavních částech
obuvi prodávané spotřebiteli. Směrnice Rady 87/357/EHS
o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se
výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které
proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o ná-
zvech textilií.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako

poznámka pod čarou č. 1a včetně odkazu na poznámku
pod čarou.

2. V § 1 odst. 3 se za slova „se vztahuje na“
vkládají slova „nabízení a“ a za slova „výrobků a“ se
vkládají slova „na nabízení a“.

3. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) výrobkem věc nebo jiné hodnoty určené k nabídce
spotřebiteli, které mohou být předmětem právního
vztahu,“.

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene r) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) odbornou péčí úroveň zvláštních dovedností
a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke
spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá
poctivým obchodním praktikám nebo obecným
zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.“.

5. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Nekalé obchodní praktiky

(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání pod-
nikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky od-
borné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho roz-
hodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí,
které by jinak neučinil.

(2) Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebi-
tele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti
nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost
z hlediska průměrného člena této skupiny; tím není
dotčeno obvyklé reklamní přehánění.

(3) Užívání nekalých obchodních praktik při na-
bízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo posky-
tování služeb či práv se zakazuje. Nekalé jsou zejména
klamavé a agresivní obchodní praktiky.“.

6. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b
a 6b zní:
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„§ 5
Klamavé obchodní praktiky

(1) Obchodní praktika je klamavá,
a) je-li při ní užit nepravdivý údaj,
b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může

uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem
a souvislostem, za nichž byl užit,

c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž
s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podni-
kateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se po-
važuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitel-
ným nebo nejednoznačným způsobem, nebo

d) vede-li způsob prezentace výrobku či služby,
včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na
trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo
rozlišovacími znaky jiného podnikatele,

e) není-li dodržen závazek obsažený v kodexu cho-
vání, k jehož dodržování se podnikatel zavázal,
jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit,
a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán
kodexem.

(2) Za klamavou obchodní praktiku se považuje
také nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb poru-
šujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skla-
dování takových výrobků za účelem jejich nabízení
nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení
chráněného podle zvláštního právního předpisu4b) v ob-
chodním styku.

(3) Klamavou obchodní praktikou je vždy prak-
tika uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(4) Za důležitý údaj ve smyslu odstavce 1
písm. b) a c) se považují údaje poskytované podle
§ 10 odst. 1 a 2, § 12, 13, dále identifikační údaje o pro-
dávajícím a informace požadované pro uzavření
smlouvy nebo uplatnění práv z ní podle zvláštních
právních předpisů6b).

4b) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších před-
pisů.

6b) Například zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/

/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitel-
ského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., zákon č. 37/
/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zá-
konů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

7. § 5a včetně nadpisu zní:

„§ 5a
Agresivní obchodní praktiky

(1) Obchodní praktika je agresivní, pokud s při-
hlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, do-
nucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovliv-
ňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného roz-
hodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní
praktika agresivní, se přihlíží zejména k těmto okolnos-
tem:

a) načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky,
b) způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost,
c) vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele,
d) nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotře-

bitele, nebo
e) hrozba protiprávním jednáním.

(2) Agresivní obchodní praktikou je vždy praktika
uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“.

8. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6
Zákaz diskriminace spotřebitele

Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo posky-
tování služeb spotřebitele diskriminovat.“.

9. § 7a včetně nadpisu zní:

„§ 7a
Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje

a darování výrobků nebezpečných svou
zaměnitelností s potravinami

Vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat nebo
darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s po-
travinami se zakazuje.“.

10. § 7b včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 7 zní:

„§ 7b
Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků

určených pro humanitární účely

Nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet
mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny
pro humanitární účely a jsou označeny nápisem „huma-
nita“ podle zvláštního právního předpisu7), se zakazuje.
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7) § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.“.

11. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9
se zrušuje.

12. V § 10 odst. 1 se písmeno c) včetně po-
známky pod čarou č. 9a zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

13. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Prodávající musí zajistit, aby informace uve-

dené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li poskytovány písemně,
byly poskytnuty v českém jazyce.“.

14. V § 16 odst. 1 se slova „sídlo (jde-li o právnic-
kou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou
osobu),“ zrušují.

15. V § 16 odst. 2 se za slovo „obsahovat“ vkládá
slovo „také“.

16. § 18b včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:

„§ 18b

Neoprávněné používání ekoznačky12c) se zaka-
zuje.

12c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000
o revidovaném systému Společenství pro udělování eko-
značky.“.

17. § 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 16 až 28 zní:

„§ 23
Dozor nad ochranou spotřebitele

(1) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných tímto zákonem provádí Česká obchodní in-
spekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4
a 8 až 11.

(2) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 3 písm. b), § 4 až 5a, § 9, 14a a 17 na úseku
zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků
provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce17).

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 3 písm. b), § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 a 3,
§ 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování
služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřej-
ného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).

(4) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 3 písm. b), § 4 až 5a, § 9, 14a a 17 na úseku
veterinární péče provádějí Státní veterinární správa,
krajské veterinární správy a Městská veterinární správa
v Praze19).

(5) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 9 až 13, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a § 18
v oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živ-
nostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny.
Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provo-
zovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady po-
dle místa realizované činnosti.

(6) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 5 odst. 2, § 7b a 14a provádějí též celní úřady.
V případě zjištění výrobků nebo zboží, které naplňují
znaky porušení ustanovení § 5 odst. 2, je celní úřad
oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit a ná-
sledně rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrání.

(7) Inspektor České obchodní inspekce nebo
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, který pro-
vedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil vý-
robky nebo zboží, které naplňují znaky porušení usta-
novení § 5 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se jedná
o výrobky nebo zboží pod celním dohledem22), je
oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění
a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému
celnímu úřadu23), 24) k provedení celního řízení a dalšího
řízení.

(8) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 5
až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických výrobků provádí Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva25).

(9) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 4 až 5a, § 6 a 12 vykonává Česká národní
banka, jedná-li se o osoby, nad nimiž vykonává dohled
podle § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České ná-
rodní bance, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
osob, které vydávají elektronické peníze na základě po-
volení podle zvláštního právního předpisu26).

(10) Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v § 4 až 5a na úseku léčiv provádí Státní ústav pro
kontrolu léčiv27).

(11) Při výkonu dozoru v oblasti regulace re-
klamy, která je nekalou obchodní praktikou podle to-
hoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci re-
klamy28).

16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve
znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.
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21) § 33 a 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon).

22) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října
1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.

23) 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.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb.

24) § 5 zákona č. 185/2004 Sb.
25) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva

a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbra-
ních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systé-
mech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších před-
pisů.

27) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a do-
plnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

18. § 23b a 23c se zrušují.

19. Za § 23a se vkládá nadpis, který zní: „Správní
delikty“.

20. § 24 zní:

„§ 24

(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel nebo
prodávající se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší zákaz používání nekalých obchodních prak-
tik,

b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje
výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravi-
nami, nebo

c) použije neoprávněně ekoznačku.

(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpo-
vědná za první uvedení obuvi na trh Evropského spo-
lečenství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 10a neoznačí materiály použité v hlavních částech
obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli, či pro-
dávajícímu.

(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 18a používá
názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim při-
řazené symboly nebo nedoplní firemní nebo výrobní
označení či značku nebo obchodní firmu nebo název
obsahující označení „křišťál“, „křišťálové“, „crystal“
nebo odvozeniny upřesňujícími údaji.

(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se do-
pustí správního deliktu tím, že nabízí, prodává nebo
vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely

a označeny nápisem „humanita“ podle zvláštního
právního předpisu7).

(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního
deliktu tím, že bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě
stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě
rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu
nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodá-
vajícím o stažení výrobku z trhu způsob převzetí vý-
robku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou,
anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku staho-
vaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.

(6) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
nezajistí neprodleně na základě vyrozumění prodávají-
cího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu
o stažení výrobku z trhu vrácení výrobku nebezpeč-
ného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení
nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu ne-
vyrozumí dozorový orgán.

(7) Prodávající se dopustí správního deliktu tím,
že

a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo
poskytování služeb podle § 3,

b) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb po-
ruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6,

c) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10
odst. 2,

d) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny
podle § 10 odst. 1, 3 a 4,

e) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné
údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodava-
telem,

f) neupozorní při prodeji použitých nebo upravova-
ných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků,
jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotře-
bitele předem na tyto skutečnosti nebo takové vý-
robky prodává společně s ostatními výrobky anebo
v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji tako-
vých výrobků, umístí předměty, které neslouží
k prodeji,

g) poskytuje informace v rozporu s § 11,
h) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12,
i) neinformuje spotřebitele podle § 13,
j) neoznačí provozovnu podle § 14 odst. 1,
k) neinformuje při ukončení činnosti v provozovně
živnostenský úřad podle § 14 odst. 2,

l) nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15
odst. 1,

m) nevyplní záruční list podle § 15 odst. 2,
n) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí

objednávky podle § 15 odst. 3,
o) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný

doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí
služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1,

p) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v pří-
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padě prodeje s následnou dodávkou místo určení
a datum dodávky,

q) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravova-
ných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků,
jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto
skutečnosti v dokladu o zakoupení výrobku,

r) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky
nezávadném obalu podle § 17,

s) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup
vratných zálohovaných obalů podle § 18 odst. 1,
nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotře-
bitele o změně peněžní částky za výkup vratných
zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu
vratných zálohovaných obalů anebo výkup vrat-
ných zálohovaných obalů zastaví,

t) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo
nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o reklamaci
se stanovenými údaji,

u) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní
dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním
reklamace,

v) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19
odst. 3,

w) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb
mimo ohlášenou provozovnu informace podle
§ 19 odst. 4, nebo

x) nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě
stanovené dozorovým orgánem výrobce, dovozce
nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhod-
nutí dozorového orgánu stahován z trhu, nebo ne-
prodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebez-
pečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo
o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahova-
ného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.

(8) Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správ-
ního deliktu tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo
nepředloží evidenci prodávajících.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 7 písm. c), j) až q), s), u), x),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. c), odstavců 2 a 3, odstavce 7
písm. b), d), f), g), i), r), t), v),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7
písm. a), e), h) a odstavce 8,

d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavců 5 a 6 a odstavce 7 písm. y).

(10) Příkazem vydaným na místě lze za správní
delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

21. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které
znějí:

„§ 24a

(1) Fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rost-
linné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské
nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny, se do-
pustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo
poskytování služeb podle § 3,

b) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb po-
ruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6,

c) poskytuje informaci o ceně v rozporu s § 12,
d) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný

doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí
služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1, nebo

e) použije neoprávněně ekoznačku.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit
pokutu do 5 000 Kč.

§ 24b

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závaž-
nosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spá-
chání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt 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) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projedná
správní orgán, který podle § 23 vykonává dozor nad
dodržováním povinnosti, jež byla spácháním správního
deliktu porušena. Je-li k projednání správního deliktu
příslušných více správních orgánů, správní delikt pro-
jedná ten z nich, který nejdříve zahájil správní řízení,
a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který poru-
šení povinnosti zjistil jako první. O zjištěném porušení
povinnosti správní orgán bezodkladně informuje
správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním
povinnosti z jiného hlediska nebo v rámci své působ-
nosti v jiné oblasti.

(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil,
a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem roz-
počtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který po-
kutu uložil. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o správním deliktu.“.
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22. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 23 se zrušuje.

23. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které včetně nad-
pisů znějí:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 634/1992 Sb.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona se dokončí podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. III

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona
č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona
č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb. a zákona
č. 160/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) upravující regulaci reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovná-
vací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé
přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny
a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upra-
vuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně
postihů za porušení povinností podle tohoto zákona
a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci re-
klamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu
rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v po-
hřebnictví.

1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se
klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směr-
nice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala
srovnávací reklamu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne
11. května 2006 o nekalých obchodních praktikách vůči spo-
třebiteli na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/
/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES
a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních prakti-
kách) (Text s významem pro EHP).
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května
1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění
směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou
se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací

kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice Ko-
mise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění
směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké
výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES,
kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES
ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení
k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES
ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se označování potravin,
jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise
2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin ob-
sahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s význa-
mem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na
tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými
výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/
/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality
a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování a dis-
tribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/ES
a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních
léčivých přípravků (Text s významem pro EHP) a čl. 64 a 100
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne
31. března 2004, která mění směrnici 2001/83/ES o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text
s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března
2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Spole-
čenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s vý-
znamem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních před-
pisů členských států týkajících se potravin určených pro
zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne
5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních
vod.
Čl. 69, 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění
směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod
čarou č. 5 zní:

„c) reklama, která je nekalou obchodní praktikou po-
dle zvláštního právního předpisu5),

5) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů.“.
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3. § 2b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9
se zrušuje.

4. V § 5b odst. 7 větě třetí se slova „a vydávat“
zrušují.

5. V § 5d se vkládá nový odstavec 1, který včetně
poznámky pod čarou č. 21a zní:

„(1) V reklamě na potraviny mohou být uvedena
výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo
použitelného předpisu Evropských společenství21a).

21a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
/2006.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2
až 4.“.

6. V § 7a odst.1 větě první se slova „12 měsíců“
nahrazují slovy „5 let“.

7. V § 7b odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Při posuzování, zda je reklama nekalou ob-

chodní praktikou5), postupuje orgán dozoru podle
zvláštního právního předpisu5).

(2) Při posuzování, zda se jedná o nepovolenou
srovnávací reklamu nebo o reklamu, která je nekalou
obchodní praktikou, je orgán dozoru oprávněn poža-
dovat na zadavateli reklamy předložení důkazů o správ-
nosti skutkových tvrzení v reklamě, je-li takový poža-
davek přiměřený s ohledem na okolnosti případu nebo
na oprávněné zájmy zadavatele reklamy nebo jiné oso-
by.“.

8. V § 7c odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Může též zakázat nepřípustnou srovnávací re-
klamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní prakti-
kou jako protiprávní jednání podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství33a). Orgán dozoru je
oprávněn pozastavit zahájení šíření nepovolené srovná-
vací reklamy nebo reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou5).“.

9. V § 7c odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Orgán dozoru je oprávněn zadavateli nebo zpracova-
teli reklamy nařídit ve stanovené lhůtě zveřejnění oprav-
ného prohlášení k reklamě, která byla shledána pravo-
mocným rozhodnutím nepovolenou srovnávací rekla-
mou nebo nekalou obchodní praktikou a o jejímž od-
stranění nebo ukončení bylo pravomocně rozhodnuto,
ve stejném komunikačním médiu, kterým byla taková
reklama šířena.“.

10. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „písm. a)“
vkládají slova „nebo f)“.

11. V § 8 odst. 1 se na konci písmene j) slovo
„nebo“ zrušuje.

12. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:
„l) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím ko-

munikačních prostředků reklamu na humánní lé-
čivé přípravky, která je zaměřena na odborníky,
aniž by tyto prostředky byly určeny jen pro od-
borníky, jichž se reklama na humánní léčivé pří-
pravky týká,

m) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat
dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4, nebo

n) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na
počáteční kojeneckou výživu podle § 5e odst. 1.“.

13. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „písm. a)“
vkládají slova „nebo b)“.

14. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „§ 2b“ na-
hrazují značkou „§“.

15. V § 8 odst. 2 se na konci písmene c) doplňuje
slovo „nebo“.

16. V § 8 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

17. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a od-

stavce 2 písm. d) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. m) a odstavce 3 po-
kutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1
písm. b) až j), l), n) a odstavce 2 písm. a) až c) pokutu
do 2 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. k) pokutu do 5 000 000 Kč. Za přestupek podle
odstavců 1 až 3 lze v blokovém řízení uložit pokutu do
5 000 Kč.“.

18. V § 8a odst. 1 písm. b) se za slova „písm. a)“
vkládají slova „nebo f)“.

19. V § 8a odst. 1 písm. m) se slova „odst. 2
nebo 3“ zrušují.

20. V § 8a odst. 1 se na konci písmene p) slovo
„nebo“ zrušuje.

21. V § 8a odst. 1 se na konci písmene q) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno r),
které zní:
„r) šíří reklamu, která je nekalou obchodní prakti-

kou.“.

22. V § 8a odst. 2 písm. d) se slovo „klamavá“
nahrazuje slovy „nekalou obchodní praktikou“.

23. V § 8a odst. 2 písm. g) se slova „§ 2b“ na-
hrazují značkou „§“.

24. V § 8a odst. 3 písm. d) se slovo „klamavá“
nahrazuje slovy „nekalou obchodní praktikou“.

Sbírka zákonů č. 36 / 2008Částka 11 Strana 551



25. V § 8a odst. 3 písm. f) se slova „§ 2b“ na-
hrazují značkou „§“.

26. V § 8a odst. 5 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo r)“.

27. V § 8a odst. 6 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje slovy „nebo d).“.

28. V § 8a odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

29. V § 8a odst. 7 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje slovy „nebo d).“.

30. V § 8a odst. 7 se písmeno c) zrušuje.

31. V § 8b odst. 3 se slova „do 1 roku“ nahrazují
slovy „do 2 let“ a slova „do 3 let“ nahrazují slovy
„do 5 let“.

32. § 8c včetně odkazu na poznámky pod čarou
č. 36 a 37 zní:

„§ 8c

(1) Proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedených
v § 7 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) a g) vydaných podle
§ 7c, 7d, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí odvolání36). Odvolání se podává
u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

(2) Proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného
v § 7 odst. 1 písm. a) vydanému podle § 7c, 7d, 8
a 8a nelze podat odvolání. Podání správní žaloby37)
proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného v § 7
odst. 1 písm. a) o uložení pokuty za správní delikt má
odkladný účinek.

36) § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

37) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění poz-
dějších přepisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna obchodního zákoníku

Čl. IV

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992
Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb.,
zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/
/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998
Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona
č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona

č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona
č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zá-
kona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/
/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004
Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/
/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 269/
/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 50a odst.2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo neužívá klamavé obchodní prak-
tiky podle zvláštního právního předpisu“.

2. V § 50a odst. 2 písmeno c) zní:
„c) objektivně srovnává jeden nebo více základních

znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro
ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi ni-
miž může být i cena,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. V

V § 3 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona
č. 110/1997 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona
č. 160/2007 Sb., se slova „v bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11 a 14 přílohy k tomuto nařízení“ nahrazují slovy
„v bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 a 16 přílohy
k tomuto předpisu“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů

Čl. VI

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/
/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
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č. 227/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění
takto:

1. V § 17 odst. 3 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které
včetně poznámky pod čarou č. 19d zní:
„h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor

a postupuje přitom podle příslušného předpisu
Evropských společenství19d) v rozsahu věcné pů-
sobnosti zvláštních právních předpisů, kterými je
promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy
k tomuto předpisu.

19d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vy-
máhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
(nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).“.

2. V § 17 odst. 5 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně
poznámek pod čarou č. 19e a 19f zní:
„e) v případě zjištění protiprávního jednání19e), kte-

rého se kontrolovaná osoba dopustila na území
Evropských společenství nebo v jiném státě tvoří-
cím Evropský hospodářský prostor a které poško-
zuje nebo může poškodit společný zájem spotřebi-
telů19f), rozhodnutím takové jednání zakáže.

19e) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány pří-
slušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu
zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).

19f) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány pří-
slušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu
zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. VII

V § 44a odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění zákona č. 160/2007 Sb., se za
slova „na dálku“ vkládají slova „a nad dodržováním
povinností zákazu používání nekalých obchodních
praktik9k)“.

Poznámka pod čarou č. 9k zní:

„9k) § 4 až 5a, § 6 a 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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37

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

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., zá-
kona 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. a zákona
č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. p) se slova „kvasného lihu bez-
vodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy „lihu
kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo
lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného“.

2. V § 3 písm. s) se na konci textu bodu 2 do-
plňují slova „ ; výrobou podle tohoto bodu není smí-
chání minerálních olejů již uvedených do volného da-
ňového oběhu v běžných nádržích motorových doprav-
ních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stani-
cích10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

„10a) § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve
znění zákona č. 575/2006 Sb.“.

3. V § 3 písm. s) se na konci textu bodu 3 do-
plňují slova „ ; výrobou podle tohoto bodu není smí-
chání minerálních olejů již uvedených do volného da-
ňového oběhu v běžných nádržích motorových doprav-
ních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stani-
cích10a)“.

4. V § 21 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 18 se označují jako odstavce 2
až 17.

5. V § 21 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova
„odst. 3“ zrušují.

6. V § 24 odst. 2 se slova „a § 77 odst. 4“ zrušují.

7. V § 45 odst. 2 písm. c) se slova „kvasného lihu
bezvodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy
„lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného
nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturova-
ného“.

8. V § 45 odst. 2 písm. d) se slova „kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují
slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturova-
ného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturo-
vaného“.

9. V § 45 odst. 2 písm. e) se slova „kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují
slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturova-
ného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturo-
vaného35)“.

10. V § 45 odst. 2 písm. g) se slova „kvasným
lihem bezvodým zvláštně denaturovaným“ nahrazují
slovy „lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturova-
ným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturo-
vaným35)“ a slova „kvasného lihu bezvodého zvláštně
denaturovaného“ se nahrazují slovy „lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvas-
ného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

11. V § 45 odst. 2 písm. h) se slova „kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného lihu a s kvasným
bezvodým zvláštně denaturovaným lihem“ nahrazují
slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturova-
ného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturo-
vaného a s lihem kvasným bezvodým zvláštně denatu-
rovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně dena-
turovaným“ a slova „kvasného bezvodého zvláštně de-
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naturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu kvasného bez-
vodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného
bezvodého obecně denaturovaného35)“.

12. V § 45 odst. 2 písm. j) se slova „kvasného
zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu
kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo
lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

13. V § 48 odst. 5 se text „9 950 Kč/1000 l“
nahrazuje textem „6 866 Kč/1000 l“.

14. V § 48 odst. 5 se text „6 866 Kč/1000 l“
nahrazuje textem „9 950 Kč/1000 l“.

15. V § 49 odst. 14 se slova „kvasného lihu bez-
vodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy „lihu
kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo
lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

16. V nadpisu § 57 se slova „ , lesní školky a ob-
novu a výchovu lesa“ zrušují.

17. V § 57 odst. 1 se slova „ , lesní školky a ob-
novu a výchovu lesa39)“ včetně poznámky pod čarou
č. 39 a slova „ , lesní školky a obnovu a výchovu lesa“
zrušují.

18. V § 57 odst. 5 se slova „ , maximálně však do
výše odpovídající spotřebě podle normativů stanove-
ných zvláštním právním předpisem40)“ včetně po-
známky pod čarou č. 40 zrušují.

19. V § 57 odst. 6 písm. d) se slova „v případě, že
se jedná o zemědělskou půdu“ zrušují.

20. V § 57 odst. 6 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámek pod
čarou č. 41 a 42 zrušuje.

21. V § 57 odst. 7 písm. b) se slova „nebo lesních
pozemků“ zrušují.

22. V § 57 odst. 7 se na konci písmene a) vkládá
slovo „nebo“ a písmena c) a d) včetně poznámky pod
čarou č. 44 se zrušují.

23. V § 57 odst. 14 se slova „ , lesních školkách
a při obnově a výchově lesa“ a slova „a normativy
spotřeby výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b)
a v § 45 odst. 2 písm. c) pro zemědělskou prvovýrobu,
lesní školky a obnovu a výchovu lesa, podle odstavce 5“
zrušují.

24. V § 77 odst. 1 se částka „20 000 000 Kč“
nahrazuje částkou „40 000 000 Kč“.

25. V § 77 odst. 2 se částka „60 000 000 Kč“
nahrazuje částkou „120 000 000 Kč“.

26. V § 77 odstavec 4 zní:
„(4) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový

sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství lihu obec-
ně denaturovaného podle zákona o lihu52) umístěného
v tomto daňovém skladu.“.

27. V § 79 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Líh obecně denaturovaný podle zákona

o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uvede-
ných v § 45 odst. 2 písm. c) až e), g), h) a j) nebo pro
výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území
České republiky dopravuje se zjednodušeným průvod-
ním dokladem (§ 30) vystaveným odesílatelem.

(5) Právnické nebo fyzické osobě, která poruší
povinnost stanovenou v odstavci 4, celní úřad uloží
pokutu až do výše 100 000 Kč. Rozhodnutí o uložení
pokuty musí být odůvodněno.“.

28. V § 139 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 3 a 13“
nahrazují slovy „§ 21 odst. 2 a 12“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 48 odst. 5 zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období počí-
nající prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení
tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 48 odst. 5 zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne 1. čer-
vence 2010, které se použije poprvé pro zdaňovací
období počínající dnem 1. července 2010.

2. Povolení k provozování daňového skladu, po-
volení k opakovanému přijímání vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně a povolení
daňového zástupce vydaná podle § 20, 22 a 23a zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a souhlasy vydané podle § 50, 60
a 79 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení
a souhlasy vyžadované podle zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona; pod-
mínkou je, že osoby, které zajišťují daň podle § 21
odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a) podají do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona celnímu ředitelství prostřednictvím celního
úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně po-
dle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o změně způsobu zajištění daně poskytnou zajiště-
ní daně v souladu s tímto rozhodnutím,

jinak povolení k provozování daňového skladu, povo-
lení k opakovanému přijímání vybraných výrobků v re-
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žimu podmíněného osvobození od daně a povolení da-
ňového zástupce vydaná podle § 20, 22 a 23a zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a souhlasy vydané podle § 50, 60
a 79 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k pro-
vozování daňového skladu, povolení k opakovanému
přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně a povolení daňového zástupce vy-
daná podle § 20, 22 a 23a zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a souhlasy vydané podle § 50, 60 a 79 zákona č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pozbývají platnosti rovněž při zamítnutí
návrhu podaném podle písmene a), a to posledním
dnem lhůty uvedené v písmenu a).

3. Povolení k provozování daňového skladu vy-
daná podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro-
vozovateli daňového skladu, který poskytuje zajištění
daně podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se považují za povolení vyžadovaná podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona; podmínkou je, že provozova-
tel daňového skladu, který poskytuje zajištění daně po-
dle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a) poskytne do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona zajištění daně ve výši podle § 77
odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) do 15 dnů
1. ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá

celnímu ředitelství prostřednictvím celního
úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně
podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a

2. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně
způsobu zajištění daně poskytne zajištění daně
v souladu s tímto rozhodnutím,

jinak povolení k provozování daňového skladu vydaná
podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovateli
daňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle
§ 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbý-
vají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po-
volení k provozování daňového skladu vydaná podle
§ 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovateli da-

ňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle § 77
odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají plat-
nosti rovněž při zamítnutí návrhu podaného podle
bodu 1, a to posledním dnem lhůty uvedené v bodu 1.

4. Celní ředitelství o návrhu na změnu způsobu
zajištění daně podle bodů 2 a 3 rozhodne do 60 dnů
ode dne zahájení řízení. Proti rozhodnutí podle věty
první lze podat odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho
doručení; odvolání proti rozhodnutí má odkladný úči-
nek.

5. Souhlas s dopravou lihu kvasného bezvodého
zvláštně denaturovaného a lihu syntetického zvláštně
denaturovaného v režimu podmíněného osvobození
od daně na daňovém území České republiky, která byla
zahájena bez poskytnutí zajištění daně podle § 77
odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělený podle § 24
zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas
vyžadovaný podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to
nejvýše 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Po uplynutí této lhůty souhlas s dopravou lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu syntetického
zvláštně denaturovaného v režimu podmíněného osvo-
bození od daně na daňovém území České republiky
udělený podle § 24 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po-
zbývá platnosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. III

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona
č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona
č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 180/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění
takto:

1. V § 3a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„(1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo mo-

torovou naftu do volného daňového oběhu na daňo-
vém území České republiky pro dopravní účely nebo
osoba, která dodává na daňové území České republiky
pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou
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naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném
členském státě Evropské unie, je povinna zajistit, aby
v pohonných hmotách7a), které uvádí do volného da-
ňového oběhu na daňovém území České republiky pro
dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uve-
deny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území
České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok,
bylo obsaženo i minimální množství biopaliv“.

2. V § 3a odst. 2 se za slova „pro dopravní účely“
vkládají slova „nebo dodáním biopaliva nebo směsného
paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu
v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území
České republiky pro dopravní účely“.

3. V § 3a odst. 3 se za slova „pro dopravní účely“
vkládají slova „nebo které byly uvedeny do volného
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie
a jsou dodávány na daňové území České republiky pro
dopravní účely“.

4. V § 3a odstavec 5 zní:
„(5) Osoba uvedená v odstavci 1, která dováží

pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu
pro dopravní účely na daňovém území České republiky,
nebo osoba, která dodává na daňové území České re-
publiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do
volného daňového oběhu v jiném členském státě
Evropské unie, je povinna na formuláři vydaném Ge-
nerálním ředitelstvím cel s předstihem sdělit celnímu
úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohon-
ných hmot místo, datum a čas přijetí pohonných hmot,
které podle doprovodných dokladů obsahují biosložku,
tak, aby bylo celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství
umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit
údaje v jí předložených dokladech.“.

5. V § 3a odst. 6 se za slova „pro dopravní účely“
vkládají slova „nebo o splnění povinnosti dodání mini-
málního množství biopaliv na daňové území České re-
publiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uve-
dených do volného daňového oběhu v jiném členském
státě Evropské unie“.

6. V § 3a odstavec 7 zní:
„(7) Osoba uvedená v odstavci 1, která neuvede

do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky minimální množství biopaliv pro dopravní
účely nebo která v pohonných hmotách, které byly uve-
deny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě Evropské unie a dodány na daňové území České
republiky, nedodá na daňové území České republiky
minimální množství biopaliv pro dopravní účely, je po-
vinna zaplatit poplatek z objemu biopaliv, které měla
uvést do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky pro dopravní účely nebo které měla

dodat na daňové území České republiky v pohonných
hmotách uvedených do volného daňového oběhu v ji-
ném členském státě Evropské unie za uplynulý kalen-
dářní rok.“.

7. V § 3a odst. 9 se slova „daňovém dokladu
podle zvláštního právního předpisu7c)“ nahrazují slovy
„dokladu vydaném podle zákona o spotřebních da-
ních7c)“ a slova „objemových nebo hmotnostních“ se
nahrazují slovy „objemového nebo hmotnostního“.

Poznámka pod čarou č. 7c zní:

„7c) § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Za kalendářní rok se pro účely plnění povin-
ností osobou, která dodává na daňové území České
republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo
motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu
v jiném členském státě Evropské unie, stanovených
v § 3a odst. 1 písm. a) a b) a § 3a odst. 3, 6 a 7 zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, považuje období ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2008.

2. Sdělení údajů podle § 3a odst. 5 zákona č. 86/
/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považuje za sdělení údajů podle § 3a
odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu nej-
výše 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o lihu

Čl. V

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 spo-
třebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/
/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004
Sb. a zákona č. 75/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 nadpis zní: „Uspořádání výrobního
zařízení a zařízení pro úpravu lihu“.

2. V § 5 odst. 1 se za slovo „vyrábějící“ vkládají
slova „nebo upravující“, za slovo „zařízení“ se vkládají
slova „nebo zařízení pro úpravu lihu“, za slovo „zjiště-
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ní“ se vkládá slovo „množství“ a za slovo „vyrobe-
ného“ se vkládají slova „nebo upraveného“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Výrobní zařízení a zařízení pro úpravu lihu

v lihovarech nebo zvláštních lihovarech provádějících
kontinuální denaturaci musí být zajištěno závěrami cel-
ního úřadu v takovém rozsahu, aby bylo možno spoleh-
livě zajistit správné provádění kontinuální denaturace.“.

4. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Celní úřad provádí váhovou měrnou zkoušku

měřidla za účelem ověření správné funkčnosti měřidla
porovnáním množství lihu vypočítaného podle objemu
zjištěného tímto měřidlem s množstvím lihu vypočíta-
ného podle zjištěné hmotnosti. Způsob provádění vá-
hové měrné zkoušky a lhůty pro její provádění stanoví
prováděcí právní předpis. Je-li při váhové měrné
zkoušce zjištěna odchylka větší než odchylka stanovená
v prováděcím právním předpisu, vyřadí celní úřad mě-
řidlo z provozu, a to až do jeho nového platného ově-
ření podle zákona o metrologii6).“.

5. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; v případě, že bude denaturační prostředek
přidáván kontinuálně, ověří správné provádění konti-
nuální denaturace způsoby a ve lhůtách stanovených
prováděcím právním předpisem“.

6. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , a jde-li o kontinuální denaturaci, druh,
množství a stupňovitost lihu při vstupu do mísicího
zařízení“.

7. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „záznam
o stavu“ nahrazují slovem „stav“ a na konci textu se
doplňují slova „ , a jde-li o kontinuální denaturaci, stav
plomb na uzávěrách potrubí mísicího zařízení“.

8. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) druh a množství lihu při výstupu z mísicího za-

řízení určeného pro kontinuální denaturaci,
e) stav měřidel.“.

9. V § 9 odstavec 5 zní:
„(5) Veškeré množství lihu určeného a užitého

k denaturaci a denaturačního prostředku určeného a uži-
tého k denaturaci musí být spolehlivě změřeno, a to
některým ze způsobů pro měření lihu a denaturačního
prostředku stanovených prováděcími právními před-
pisy.“.

10. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „a bioetanol“
zrušují.

11. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Pro výrobu směsi s minerálním olejem

určené pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla musí
být použit líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný
pro tento účel nebo kvasný bezvodý obecně denaturo-
vaný a musí být vyrobený z biologicky rozložitelných
částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství
nebo z provozování odvětví zpracovatelského prů-
myslu, která na zemědělství navazují.“.

12. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

13. V § 17a odst. 6 se slova „až c)“ nahrazují
slovy „až e)“.

14. V § 17a se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru
dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost
změřit množství lihu či denaturačního prostředku urče-
ného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

15. V § 17a odst. 8 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo odstavce 7“.

16. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova „zařízení
pro skladování lihu“ vkládají slova „ , mísicí zařízení
pro kontinuální denaturaci“.

17. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slova „denatu-
račních prostředků,“ vkládají slova „způsoby jejich mě-
ření,“.

18. V § 21 odst. 1 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod
čarou č. 15b zrušuje.

19. V § 21 odst. 2 se na konci písmene j) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) způsoby a lhůty pro ověření správného provádění
kontinuální denaturace lihu.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Provozovatelé lihovarů a provozovatelé zvláštních
lihovarů provádějící kontinuální denaturaci lihu podle
zákona č. 61/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, na výrobních zařízeních a za-
řízeních pro úpravu lihu, která budou používat k dena-
turaci lihu podle § 5 odst. 7 zákona č. 61/1997 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou povinni požádat celní úřad o zajištění těchto za-
řízení závěrami celního úřadu podle § 5 odst. 7 zákona
č. 61/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ O NOTIFIKACI

Čl. VII

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu poskytování informací v ob-
lasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby
informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem mě-
síce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem
1. července 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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38

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008

o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté,
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím

související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY
MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON

TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ
KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ

ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ,
A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI

S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo pou-
žitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „na-
řízení Rady“)

a) práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu
zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižu-
jící zacházení nebo trestání, a které je vymezeno
nařízením Rady (dále jen „zboží“), a při poskyto-
vání technické pomoci vymezené v nařízení Rady
(dále jen „technická pomoc“),

b) výkon státní správy související s povolováním
a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním
technické pomoci.

§ 2
Působnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „mi-
nisterstvo“)

a) rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo do-
vozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí
technické pomoci,

b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských
společenství a členských států Evropské unie.

§ 3
Žádost o povolení

Žádost o vydání povolení k vývozu nebo dovozu
zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické
pomoci se podává na formuláři, který je uveden v pří-
loze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní
také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4
Rozhodnutí o žádosti

(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne minis-
terstvo v souladu s nařízením Rady.

(2) V případě vývozu zboží uvedeného v přílo-
ze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v sou-
ladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahranič-
ních věcí.

§ 5

(1) Ministerstvo povolení k vývozu zboží nebo
k poskytnutí technické pomoci do třetí země zruší, jest-
liže

a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neú-
plných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení,
nebo

c) stát konečného určení zboží nebo technické po-
moci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že
zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mu-
čení nebo jiného krutého, nelidského či ponižují-
cího zacházení nebo trestání, včetně soudem na-
řízených tělesných trestů, vykonávaných donucova-
cím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo práv-
nickou osobou.

(2) Ministerstvo může povolení k vývozu zboží
nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země změ-
nit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za
kterých bylo uděleno.
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1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito
pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.



(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu zboží
nebo k poskytnutí technické pomoci pozastaví na dobu
nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány pod-
mínky pro jeho změnu nebo zrušení.

(4) Povolení zanikne
a) uskutečněním vývozu nebo dovozu celkového

množství zboží uvedeného v povolení,
b) poskytnutím technické pomoci v rozsahu uvede-

ném v povolení,
c) uplynutím doby jeho platnosti.

(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle od-
stavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.

§ 6
Povinnosti vývozce a dovozce

(1) Vývozce nebo dovozce zboží uvede do cel-
ního prohlášení číslo jednací povolení.

(2) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu zboží
je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu uskuteč-
nění vývozu nebo dovozu zboží, potvrzené celním úřa-
dem na povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo
po dobu jeho platnosti využito.

(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je
vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následu-
jícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit
doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgá-
nem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží
v tomto státu.

§ 7
Povinnosti držitele povolení k poskytnutí

technické pomoci

Držitel povolení k poskytnutí technické pomoci je
povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě
a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že
povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

§ 8
Celní úřad

Uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží potvrdí
celní úřad na povolení.

§ 9
Dohled

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanove-
ných v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní
úřad.

(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje

celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání po-
volení.

(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení
výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu a do-
vozu zboží a evidenci správních deliktů s tím souvise-
jících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích
v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady ve-
dou tyto evidence podle své územní působnosti.

Správní delikty

§ 10
Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo
doveze zboží,

b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne
technickou pomoc, nebo

c) v žádosti o povolení podle § 3 uvede nesprávné
údaje, nebo předloží padělané, pozměněné nebo
neplatné doklady.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vývozce dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze
zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny pod-
mínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný
vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření
dodávky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako dovozce dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze
zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny pod-
mínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný
dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne
technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky
stanovené v povolení k poskytnutí technické po-
moci,

b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě
a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo
o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci
nevyužila.
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(5) Za správní delikt se uloží propadnutí věci
nebo pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3
písm. a),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. c),

d) 800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

§ 11
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo

doveze zboží,
b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne

technickou pomoc, nebo
c) v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo

předloží padělané, pozměněné nebo neplatné do-
klady.

(2) Fyzická osoba se jako vývozce dopustí pře-
stupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze
zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny pod-
mínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný
vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření
dodávky.

(3) Fyzická osoba se jako dovozce dopustí pře-
stupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze
zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny pod-
mínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný
dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Fyzická osoba se jako držitel povolení k po-
skytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne
technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky
stanovené v povolení k poskytnutí technické po-
moci,

b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě
a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo
o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci
nevyužila.

(5) Za přestupek lze uložit propadnutí věci nebo
pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3
písm. a),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) a odstavce 4 písm. a),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c),

d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. c) a odstavce 4 písm. b),

e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

§ 12

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 za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem,
za kterých byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o jeho spáchání dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty v prvním stupni projednává
celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání správního
deliktu může věc postoupit k projednání celnímu úřadu,
v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo
podnikání právnické osoby nebo místo podnikání
anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že
správní delikt spáchala.

(5) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo
při podnikání fyzické osoby2) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
Při vybírání pokut se postupuje podle zákona o správě
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2) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.



daní a poplatků3). Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.

(7) Propadnutí věci lze uložit, jestliže zboží anebo
věc použitá k technické pomoci byla

a) ke spáchání správního deliktu použita nebo určena,

b) správním deliktem získána, nebo

c) nabyta za věc správním deliktem získanou.

(8) Vlastníkem věcí propadnutých podle od-
stavce 7 se stává stát.

Společná ustanovení

§ 13

K zabezpečení provádění tohoto zákona může
ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko
k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o po-
volení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se
vztahují k vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskyto-
vání technické pomoci. Tyto státní orgány jsou povinny
vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní
předpisy4) ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po
dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodlou-
žené.

§ 14

Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na
právní nástupce.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005, 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. 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. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona
č. 269/2007 Sb., se za položku 105 vkládá nová po-
ložka 105a, která včetně poznámky pod čarou č. 64a
zní:

,,Položka 105a

Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické
pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a) Kč 500.

64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté,
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro
trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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3) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/

/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha k zákonu č. 38/2008 Sb.
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zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov:
Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22,
tel.: 352 303 402; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma,
tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo
nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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