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O B S A H :

298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

299. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

300. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

301. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

302. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu

304. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

305. Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

306. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony



298

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb.,
zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5a odst. 1 se slova „pro účely podnikání“
zrušují a slova „podniku, závodu nebo jiného zařízení,
v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi“ se
nahrazují slovy „produkčního podniku akvakultury
nebo zvláštního rybochovného zařízení, v němž jsou
chováni vodní živočichové“.

2. V § 21 odst. 13 se na konci doplňuje věta
„Není-li toto vyšetření provedeno krajskou veterinární
správou, musí být provedeno v laboratoři uvedené
v § 52 odst. 3.“.

3. V § 27b odst. 3 větě první se slova „ , a není-li
tato osoba k dispozici, veterinární lékař“ zrušují.

4. V § 27b odst. 5 větě první se slova „ani veteri-
nárním lékařem“ zrušují.

5. V § 48 odst. 1 písmeno q) včetně poznámek
pod čarou č. 25g až 25i zní:

„q) určí na žádost orgánu vykonávajícího státní do-
zor podle zákona o České obchodní inspekci25g)
nebo zákona o Celní správě České republiky25h),
který státní veterinární ústav provádí laboratorní
vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle
předpisu Evropských společenství, kterým se za-
kazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vy-

vážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující
tyto kůže25i),

25g) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů.

25h) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.

25i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007
ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh,
dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže
a výrobky obsahující tyto kůže.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25g se označuje jako
poznámka pod čarou č. 25j, poznámka pod čarou č. 25g
se označuje jako poznámka pod čarou č. 25k a po-
známky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako po-
známky pod čarou č. 25l až 25n, a to včetně odkazů na
poznámky pod čarou.

6. V § 49 odst. 1 písm. p) se doplňuje bod 3, který
zní:

„3. dodržovány povinnosti nebo požadavky sta-
novené předpisem Evropských společenství,
kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do
Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže
a výrobky obsahující tyto kůže25i), jedná-li se
o surové kočičí a psí kůže,“.

7. V § 70 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy
včel, lhůty pro podání žádosti podle předchozí věty
se prodlužují o 6 týdnů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. II

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., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/
/2000 Sb., 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zá-
kona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/
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/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně
poznámky pod čarou č. 29 zní:

„(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad
dodržováním povinností nebo požadavků stanovených
přímo použitelným předpisem Evropských společen-
ství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Spo-
lečenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí
a psí kůže.

29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007
ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh,
dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže
a výrobky obsahující tyto kůže.“.

2. V § 23a se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Česká obchodní inspekce je oprávněna zajis-
tit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže,
s výjimkou surových kočičích a psích kůží, a nařídit
jejich zničení, a to na náklady toho, kdo porušil zákaz
stanovený přímo použitelným předpisem Evropských
společenství29).“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5
až 7.

3. V § 23a odst. 7 se slova „podle odstavce 4“ na-
hrazují slovy „podle odstavce 5“.

4. V § 24 odst. 1 písm. b) se na konci slovo
„nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:
„c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného

předpisu Evropských společenství, kterým se za-
kazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vy-
vážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující
tyto kůže29), nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

5. V § 24 odst. 9 písm. a) se slovo „x)“ nahrazuje
slovem „w)“.

6. V § 24 odst. 9 písm. b) se za slova „písm. c)“
vkládají slova „a d)“.

7. V § 24 odst. 9 písm. d) se slova „písm. y)“ na-
hrazují slovy „písm. x)“.

8. V § 24a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného

předpisu Evropských společenství, kterým se za-
kazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vy-
vážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující
tyto kůže29),“.

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

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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299

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Čes-
ké republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona
č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/
/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/
/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001
Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zá-
kona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona
č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006
Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 119/2008 Sb.
a zákona č. 95/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „organizačním uspořádání
a“ zrušují a za slova „statut Pozemkového fondu“ se
vkládají slova „(dále jen „statut“)“.

2. V § 2 odst. 6 se za slova „vlastnictví kraje“ vklá-
dají slova „nebo obce“.

3. V § 2 odst. 7 písm. a) a b) se slova „pokud tyto
pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní
a technické infrastruktury vymezených v politice
územního rozvoje2e) nebo pokud to zvláštní právní
předpis nevylučuje2f)“ včetně poznámek pod čarou
č. 2e a 2f zrušují.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„(14) Pozemkový fond vytvoří rezervu státních

pozemků vymezených nařízením vlády. Rezerva stát-
ních pozemků je určena k uskutečnění rozvojových
programů státu schválených vládou a Pozemkový fond
pozemky z rezervy převádí v souladu s rozvojovými
programy státu.“.

5. § 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

„§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí
rada (dále jen „rada“).

§ 4

(1) Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového

fondu; ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh mi-
nistra zemědělství.

(2) Ředitel Pozemkového fondu
a) předkládá radě ke stanovisku návrh statutu, roz-

počtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy
a spolu se stanoviskem rady předkládá tyto doku-
menty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich
projednání vládou; vláda je předkládá se svým sta-
noviskem Poslanecké sněmovně ke schválení,

b) vydává organizační řád, ve kterém stanoví vnitřní
organizační členění Pozemkového fondu a pra-
covní řád tohoto fondu,

c) jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho
v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném roz-
sahu; jmenuje-li více náměstků, určí současně po-
řadí, ve kterém ho zastupují,

d) může zřídit organizační jednotky Pozemkového
fondu a jmenovat jejich vedoucí,

e) předkládá bez zbytečného odkladu ministrovi ze-
mědělství zprávy o výsledcích kontrol provede-
ných v Pozemkovém fondu, nejde-li o kontroly
prováděné vnitřními útvary Pozemkového fondu.

(3) Ředitel bez zbytečného odkladu písemně in-
formuje radu o zamýšlených převodech nemovitostí
podle § 2 odst. 5 a podle zákona o úpravě vlastnic-
kých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku4a)
a o dalších skutečnostech týkajících se činnosti Pozem-
kového fondu, které si rada vyžádá.

(4) Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do ob-
chodního rejstříku. Návrh na jejich zápis nebo výmaz
podává Ministerstvo zemědělství.

4a) § 17 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
zákona č. 183/1993 Sb.“.

6. § 5 až 8 se zrušují.

7. § 9 zní:

„§ 9

(1) Rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozem-
kového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu,
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Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné
orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Rada
a) dohlíží na řádný výkon působnosti Pozemkového

fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda
jsou v souladu s právním řádem České republiky
a se statutem,

b) vyjadřuje se k návrhu statutu, rozpočtu, roční
účetní závěrky a výroční zprávy před jejich před-
ložením vládě, jakož i k návrhu organizačního
řádu a pracovního řádu,

c) vyjadřuje se k návrhu na určení auditora roční
účetní závěrky a k návrhu na jmenování nebo od-
volání vedoucího útvaru kontroly,

d) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkají-
cích se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat,
zda jsou řádně vedeny,

e) schvaluje koncepční materiály a metodické po-
kyny Pozemkového fondu,

f) kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Po-
zemkový fond ve správě.

(3) Rada může navrhnout ministrovi zemědělství
odvolání ředitele.“.

8. V § 10 odst. 1 se slova „Rada se skládá z pěti
členů“ nahrazují slovy „Rada se skládá ze sedmi členů“.

9. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Rada je schopná se usnášet, jestliže se jejího

zasedání účastní nejméně 3 členové, včetně předsedy
nebo místopředsedy.“.

10. V § 11 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) K rozhodnutí rady se vyžaduje souhlas větši-

ny přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, hlas
místopředsedy.

(4) Jménem rady podepisuje písemnosti předseda
a další člen rady, v nepřítomnosti předsedy podepisuje
písemnosti místopředseda a další člen rady.

(5) Člen rady se může vzdát své funkce písemným
podáním předsedovi Poslanecké sněmovny.“.

11. § 12 se zrušuje.

12. V § 13 větě první se slova „Člen presidia, vý-
boru nebo“ nahrazují slovy „Ředitel, jeho náměstek ani
člen“.

13. V § 13 větě druhé se slova „presidia nebo“
zrušují.

14. V § 13 větě třetí se slova „v presidiu a radě
Pozemkového fondu“ nahrazují slovy „člena rady“.

15. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „statutárním
orgánem“ nahrazují slovem „ředitelem“.

16. V § 14a se slova „a členové orgánů“ zrušují
a za slova „Pozemkového fondu“ se vkládají slova „a
členové rady“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbý-
vají platnosti rozhodnutí, kterými byli jmenováni čle-
nové presidia a členové výkonného výboru Pozemko-
vého fondu České republiky do těchto funkcí.

2. Do doby jmenování ředitele Pozemkového
fondu České republiky plní funkci ředitele dosavadní
předseda výkonného výboru Pozemkového fondu Čes-
ké republiky a do doby jmenování náměstků ředitele
plní tyto funkce dosavadní místopředsedové výkon-
ného výboru.

3. Vláda jmenuje ředitele Pozemkového fondu
nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Ředitel Pozemkového fondu České republiky
vydá organizační řád upravující vnitřní organizační čle-
nění tohoto fondu nejpozději do 60 dnů ode dne jeho
jmenování vládou.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zá-
konů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/
/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
věty:
„Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince
2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, po-
kud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008,
kterou se stanovují některé odchylky pro povolování
zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou při-
rozeně adaptovány na místní a regionální podmínky
a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva
a sadby brambor těchto odrůd na trh.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:
„o) genetickou erozí postupná ztráta genetické rozma-

nitosti mezi populacemi nebo odrůdami téhož
druhu a uvnitř těchto populací nebo odrůd, nebo
zužování genetického základu druhu v důsledku
zásahu člověka nebo změn životního prostředí,

p) krajovou odrůdou soubor populací nebo klonů
rostlinného druhu, které jsou přirozeně adapto-
vány na podmínky životního prostředí v jejich ob-
lasti,

q) uchovávanou odrůdou krajová odrůda nebo od-
růda přirozeně adaptovaná na místní a regionální
podmínky a ohrožená genetickou erozí, registro-
vaná vzhledem k jejímu významu pro zachování
genetických zdrojů rostlin,

r) oblastí původu oblast tradičního pěstování ucho-
vávané odrůdy, na kterou je odrůda přirozeně
adaptována.“.

3. V § 3 odst. 10 písm. c) se za slovo „před-

stupňů“ vkládají slova „ , základní rozmnožovací ma-
teriál“ a slova „podle odstavců 6 a 7“ se zrušují.

4. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 3c zní:

„§ 3b

Výroba a uvádění do oběhu osiva
uchovávaných odrůd

(1) Osivo uchovávané odrůdy lze vyrábět pouze
v oblasti původu této odrůdy. Pokud vlivem nepřízni-
vých podmínek prostředí nelze v oblasti původu vy-
robit uznané osivo, Ústav může na základě doporučení
osoby pověřené podle zákona o genetických zdrojích
rostlin a mikroorganismů3c) schválit další oblast pro
výrobu osiva dané odrůdy, a to s přihlédnutím k pří-
padnému rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ome-
zení nebo podmínky pro stanovení této oblasti. Osivo
uchovávané odrůdy vyrobené v další oblasti pro vý-
robu osiva může být využíváno pouze v oblasti pů-
vodu.

(2) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do
oběhu pouze v oblasti původu. Ústav může pro uvá-
dění osiva uchovávané odrůdy do oběhu schválit další
oblasti na území České republiky, jestliže jsou tyto ob-
lasti srovnatelné s oblastí původu, pokud jde o přiro-
zená a polopřirozená stanoviště dané odrůdy. Pokud
Ústav takovou další oblast schválí, udržovatel odrůdy
uschová pro zachování dané odrůdy v její oblasti pů-
vodu takové množství osiva, které stanoví prováděcí
právní předpis. Pokud byla schválena další oblast pro
výrobu osiva podle odstavce 1, Ústav pro danou od-
růdu neschválí další oblast pro uvádění osiva do oběhu
podle tohoto odstavce.

(3) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do
oběhu pouze, pokud

a) pochází z osiva vyrobeného podle zásad udržova-
cího šlechtění odrůdy,

b) splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii
certifikovaný rozmnožovací materiál,

c) bylo vyrobeno v oblasti svého původu nebo v další
oblasti schválené podle odstavce 1,
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d) zkoušky ke zjištění vlastností rozmnožovacího
materiálu byly provedeny podle mezinárodně plat-
ných metod.

(4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy
uváděné do oběhu a celkové množství osiva všech
uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do oběhu
za vegetační období jsou stanovena způsobem stanove-
ným prováděcím právním předpisem. Dodavatel, který
vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začát-
kem každého vegetačního období oznámit Ústavu vý-
měru a umístění množitelského porostu uchovávané
odrůdy. Pokud z těchto oznámení vyplývá, že množ-
ství stanovená podle tohoto odstavce budou překro-
čena, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli,
který vyrábí rozmnožovací materiál, množství osiva,
které může v příslušném vegetačním období uvést do
oběhu. Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé
vegetační období zprávu o množství osiva každé ucho-
vávané odrůdy uvedeného do oběhu.

(5) Obaly osiva uváděného do oběhu musí být
uzavřeny dodavatelem takovým způsobem, aby nebylo
možné obal otevřít bez poškození uzavíracího systému
nebo bez zanechání stop narušení na návěsce dodava-
tele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému musí
být návěska dodavatele nebo plomba. Obaly osiva uvá-
děného do oběhu musí být označeny návěskou doda-
vatele nebo potiskem, obsahující tyto údaje:

a) označení „pravidla a normy ES“,
b) označení dodavatele a jeho adresu, nebo jeho iden-

tifikační značku,

c) rok uzavření obalu vyjádřený slovy „Uzavřeno“
s následným doplněním příslušného roku vyjádře-
ného čtyřmístnou číslicí, nebo nejde-li o sadbu
brambor, rok posledního odběru vzorku pro účely
zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy „Vzorkováno“
s následným doplněním příslušného roku vyjádře-
ného čtyřmístnou číslicí,

d) název druhu,

e) název uchovávané odrůdy,
f) označení „uchovávaná odrůda“,

g) oblast původu uchovávané odrůdy,
h) oblast výroby osiva, pokud je jiná než oblast pů-

vodu uchovávané odrůdy,

i) číslo partie přidělené dodavatelem,
j) čistou nebo hrubou hmotnost balení, nebo, nejde-

-li o sadbu brambor, počet semen,

k) v případě, že byly použity granulované přípravky
na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné
přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností
čistého osiva a celkovou hmotností, nejde-li
o sadbu brambor.

(6) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové
pravosti a odrůdové čistoty osiva uchovávané odrůdy
uvedeného do oběhu vegetační zkouškou.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) množství osiva podle odstavce 2,
b) způsob určení množství osiva každé uchovávané

odrůdy, které lze uvádět do oběhu,
c) způsob určení celkového množství osiva všech

uchovávaných odrůd jednoho druhu, které lze
uvádět do oběhu,

d) způsob provádění následné kontroly osiva ucho-
vávané odrůdy uvedeného do oběhu prováděné
podle odstavce 6.

3c) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetic-
kých zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro vý-
živu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zá-
kon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve
znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odstavec 15 zní:
„(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) technologické postupy a způsoby odběru vzorků
včetně postupu při zjištění heterogenity partie
osiva,

b) postup při kontrole průvodních dokladů partie
rozmnožovacího materiálu a vzory těchto do-
kladů,

c) závazné pokyny pro opětovné uzavírání a označo-
vání obalů po provedené kontrole,

d) náležitosti dokladu předkládaného podle od-
stavce 10 písm. b) a odstavce 13 písm. b).“.

6. V § 22 odst. 5 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje
číslem „6“.

7. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Jestliže k odrůdě zapsané ve společném kata-

logu odrůd byly lhůty pro uznávání a uvádění do
oběhu poskytnuty více členskými státy, vztahuje se
na uvádění do oběhu takové odrůdy ve všech členských
státech lhůta, která uplyne jako poslední.“.

8. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 35a
Registrace uchovávaných odrůd

(1) Jako uchovávaná odrůda může být registro-
vána krajová odrůda nebo odrůda přirozeně adapto-
vaná na místní a regionální podmínky a ohrožená ge-
netickou erozí. Odrůda musí být významná z hlediska
zachování genetických zdrojů rostlin; Ústav může za
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účelem jejího posouzení požádat o stanovisko osobu
pověřenou podle zákona o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů3c). Jako uchovávaná odrůda může
být registrována odrůda zemědělského druhu.

(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat od-
růdu, která

a) je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda
jiná než uchovávaná odrůda,

b) byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let
od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 6 a 7
ze společného katalogu vymazána, nebo

c) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrů-
dám2) nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o odrůdových právech
Společenství4b) nebo odrůda, u níž je podána žá-
dost o udělení těchto ochranných práv.

(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jest-
liže jsou vedle názvu odrůdy a jejího popisu k dispozici
informace dostačující pro rozhodnutí o registraci ucho-
vávané odrůdy. Jde zejména o informace

a) vycházející z výsledků neúředních zkoušek,
b) založené na praktických zkušenostech s pěstová-

ním, množením a využíváním uchovávané odrůdy,
nebo

c) získané v rámci postupu podle zákona o genetic-
kých zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).

(4) Ústav může s ohledem na názvy uchováva-
ných odrůd, které byly známy před 25. květnem
2000, povolit odchylky od přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství11b), s výjimkou případů,
kdy by byly tyto odchylky v rozporu s předchozími
právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2
tohoto předpisu.

(5) Při registraci uchovávané odrůdy Ústav na zá-
kladě informací pověřené osoby3c) určí oblast nebo ob-
lasti původu dané odrůdy.

(6) Uchovávaná odrůda musí být udržována ve
své oblasti původu.“.

9. V § 38a odst. 2 písm. k) se za slovo „materiál“
vkládá čárka.

10. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:
„u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací mate-

riál uchovávaných odrůd, neoznámí Ústavu před
začátkem každého vegetačního období výměru
a umístění množitelských porostů uchovávaných
odrůd, nebo

v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační
období zprávu o množství osiva každé uchovávané
odrůdy uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4.“.

11. V § 38a odst. 5 písm. a) se slova „ , odstavce 2
písm. a) až i) a n) až t) a odstavce 4“ nahrazují slovy
„ , odstavce 2 písm. a) až i) a n) až v) nebo odstav-
ce 4“.

12. V § 38a odst. 5 písm. b) se slova „ , a od-
stavce 3“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3“.

13. V § 38a odst. 5 písm. c) se slova „a m)“ na-
hrazují slovy „nebo m)“.

14. V § 38b odst. 2 písm. b) se za slova „§ 12
odst. 7 písm. c)“ vkládají slova „ , § 12 odst. 8“.

15. V § 38b odst. 2 písm. k) se za slovo „materiál“
vkládá čárka.

16. V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:
„u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací mate-

riál uchovávaných odrůd, neoznámí Ústavu před
začátkem každého vegetačního období výměru
a umístění množitelských porostů uchovávaných
odrůd, nebo

v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační
období zprávu o množství osiva každé uchovávané
odrůdy uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4.“.

17. V § 38b odst. 5 písm. a) se slova „ , odstavce 2
písm. a) až i) a n) až t) a odstavce 4“ nahrazují slovy
„ , odstavce 2 písm. a) až i) a n) až v) nebo odstavce 4“.

18. V § 38b odst. 5 písm. b) se slova „a od-
stavce 3“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3“.

19. V § 38b odst. 5 písm. c) se slova „a m)“ na-
hrazují slovy „nebo m)“.

20. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) oblasti původu uchovávaných odrůd podle § 35a
odst. 5 a další oblasti schválené podle § 3b odst. 1
a 2, včetně případných omezení nebo podmínek
stanovených Komisí.“.

21. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedené

do oběhu na území České republiky,

d) informace o určených oblastech původu a dalších
oblastech, které Ústav hodlá schválit pro výrobu
osiva uchovávaných odrůd, a o dalších oblastech
schválených pro uvádění osiva uchovávaných od-
růd do oběhu.“.

22. V § 42 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.
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23. V § 42 odst. 2 se slova „podle § 22 odst. 7“
nahrazují slovy „podle § 22 odst. 8“.

24. V příloze č. 1 v části 1.2.2 se pod nadpis
„Luskoviny a jeteloviny“ vkládá řádek, který zní:

„Galega orientalis Lam. Jestřabina východní“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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301

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb.,

o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. I

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona
č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují věty:
„Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o pří-
stupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společen-
ství.
Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o po-
vinnosti dopravců předávat údaje o cestujících.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES
ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích
zemí, která používají letiště Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES
ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového pro-
vozu Společenství.
Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008,
kterou se mění příloha II směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění pro-

hlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají
letiště Společenství.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1a se doplňují věty:
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/
/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu
Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podlé-
hají zákazu provozování letecké dopravy ve Společen-
ství, o informování cestujících v letecké dopravě
o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zru-
šení článku 9 Směrnice 2004/36/ES. Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne
5. července 2006 o právech osob se zdravotním posti-
žením a osob s omezenou schopností pohybu a orien-
tace v letecké dopravě.“.

3. V § 2 odst. 7 se za slovo „souboru“ vkládá
slovo „leteckých“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na
němž se nachází letiště, nebo jeho část.“.

5. V § 3 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

6. V § 3 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně
poznámek pod čarou č. 1h a 1i znějí:

„(8) Úřad dohlíží na plnění povinností

a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkají-
cích se dodržování práv osob se zdravotním posti-
žením a osob s omezenou schopností pohybu
a orientace podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1h),

b) leteckého dopravce týkajících se informování ces-
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tujících v letecké dopravě podle přímo použitel-
ného předpisu Evropských společenství1i).

(9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8
písm. a) a b) provozovatele cestovní kanceláře nebo
provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich
plnění obecní živnostenský úřad.

1h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006
ze dne 5. prosince 2006 o právech osob se zdravotním po-
stižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace
v letecké dopravě.

1i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství
uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provo-
zování letecké dopravy ve Společenství, o informování ces-
tujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího letec-
kého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1h až 1l se označují
jako poznámky pod čarou č. 1j až 1n, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

7. Za nadpis části třetí se vkládá označení nové
hlavy I, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ O LETECKÉM
PERSONÁLU“.

8. V § 17b odst. 1 písm. a) se slova „se souhlasem
vlastníka letadla, pokud není současně vlastníkem to-
hoto letadla,“ zrušují.

9. V § 17b odst. 1 písm. b) se slova „se souhlasem
vlastníka zařízení, pokud není současně vlastníkem to-
hoto zařízení,“ zrušují.

10. V § 18 se na konci textu odstavce 3 vkládá věta
„Činnosti palubních průvodčích mohou vykonávat
osoby, o nichž to stanoví přímo použitelný předpis
Evropských společenství, přičemž průkaz způsobilosti
se k výkonu těchto činností nevydává.“.

11. V § 18 se na konci textu odstavce 4 vkládá věta
„Toto ustanovení neplatí pro palubní průvodčí.“.

12. V § 22 odst. 4 se slova „a po dohodě s Minis-
terstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví“ zru-
šují.

13. Za § 22 se vkládá označení nové hlavy II, které
včetně nadpisu zní:

„HLAVA II

PRAVIDLA PRO SLUŽBU A ODPOČINEK
ČLENŮ POSÁDEK LETADEL“.

14. Za § 22c se vkládá nová hlava III, která včetně
nadpisu zní:

„HLAVA III

ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU

§ 22d

(1) Řídící letového provozu je člen pozemního le-
teckého personálu [§ 18 odst. 2 písm. c)], který má kva-
lifikaci k řízení letového provozu1a) uvedenou v prů-
kazu způsobilosti řídícího letového provozu.

(2) Fyzická osoba, která se připravuje na získání
průkazu způsobilosti řídícího letového provozu (dále
jen „řídící letového provozu-žák“) je oprávněna k řízení
letového provozu pouze pod dohledem osoby opráv-
něné k provádění výcviku na stanovišti řízení letového
provozu (dále jen „provozní instruktor“).

(3) Není-li v této hlavě stanoveno jinak, vztahuje
se na řídícího letového provozu a řídícího letového
provozu-žáka hlava I této části.

(4) Druhy a vymezení kvalifikací k řízení letového
provozu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22e

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu
a řídícího letového provozu-žáka

(1) Úřad vydá průkaz způsobilosti řídícího leto-
vého provozu na žádost fyzické osobě, která

a) dosáhla věku 21 let,

b) je držitelem průkazu způsobilosti řídícího leto-
vého provozu-žáka,

c) úspěšně absolvovala místní výcvik v řízení leto-
vého provozu,

d) je držitelem platného lékařského posudku o zdra-
votní způsobilosti k řízení letového provozu1a) a

e) prokáže znalost anglického jazyka potřebnou k ří-
zení letového provozu (dále jen „jazyková zna-
lost“).

(2) Úřad vydá průkaz způsobilosti řídícího leto-
vého provozu-žáka na žádost fyzické osobě, která

a) dosáhla věku 18 let,

b) má ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo jinou obdobnou zkouškou proka-
zující stejný stupeň dosaženého vzdělání, v případě
vojenského leteckého personálu ukončené vysoko-
školské vzdělání,

c) úspěšně absolvovala vstupní výcvik pro získání
kvalifikace v řízení letového provozu,

d) je držitelem platného lékařského posudku o zdra-
votní způsobilosti k řízení letového provozu a

e) prokáže jazykovou znalost.
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(3) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 3 písm. d) platí

a) pro osoby, které nedovršily čtyřicátý rok věku po
dobu 24 měsíců ode dne konání lékařské pro-
hlídky, a

b) pro osoby, které dovršily čtyřicátý rok věku po
dobu 12 měsíců ode dne konání lékařské pro-
hlídky.

(4) Obsahové a formální náležitosti průkazu způ-
sobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového
provozu-žáka stanoví prováděcí právní předpis. Prová-
děcí právní předpis stanoví rovněž druh vyznačova-
ných údajů a vzor průkazu způsobilosti.

§ 22f
Jazyková znalost

(1) Před vydáním průkazu způsobilosti řídícího
letového provozu a řídícího letového provozu-žáka
Úřad ověří jazykové znalosti zkouškou. Úřad posuzuje
jazykové znalosti podle šestibodové hodnotící stupnice,
jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis. Pro vy-
dání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu
a řídícího letového provozu-žáka musí žadatel prokázat
jazykové znalosti odpovídající alespoň stupni 4 hodno-
tící stupnice. O výsledku ověření jazykové znalosti
vydá Úřad osvědčení.

(2) Jazykové znalosti Úřad ověřuje, s výjimkou
prokázání jazykové znalosti odpovídající stupni 6 hod-
notící stupnice, v těchto intervalech:

a) jednou v období tří let od posledního ověření ja-
zykové znalosti držitele průkazu způsobilosti řídí-
cího letového provozu nebo řídícího letového pro-
vozu-žáka, jehož jazykové znalosti odpovídají
stupni 4 hodnotící stupnice, a

b) jednou v období šesti let od posledního ověření
jazykové znalosti držitele průkazu způsobilosti ří-
dícího letového provozu nebo řídícího letového
provozu-žáka, jehož jazykové znalosti odpovídají
stupni 5 hodnotící stupnice.

(3) Pokud u žadatele došlo ke změně jazykové
znalosti a ověřené jazykové znalosti neodpovídají ani
stupni 4 hodnotící stupnice, Úřad průkaz způsobilosti
řídícího letového provozu odejme.

(4) Úřad může ověřováním jazykové znalosti a vy-
dáváním osvědčení o jejím výsledku pověřit fyzickou
nebo právnickou osobu na základě její žádosti, pro-
káže-li žadatel, že

a) má k dispozici místnosti pro provádění zkoušek
a přípravu zkoušejících, oddělenou místnost s uza-
mykatelným prostorem a záznamové zařízení
umožňující pořizování zvukového záznamu,

b) zajistí, aby ověřování jazykové znalosti bylo pro-
váděno fyzickou osobou s ukončeným vysoko-
školským vzděláním získaným studiem v magister-
ském studijním programu zaměřeném na anglický
jazyk nebo fyzickou osobou s obdobným vzdělá-
ním získaným v zahraničí a fyzickou osobou, která
je držitelem průkazu způsobilosti řídícího leto-
vého provozu, jejíž jazyková znalost odpovídá ale-
spoň stupni 5 hodnotící stupnice.

(5) Úřad udělené pověření odejme, pokud osoba
pověřená ověřováním jazykové znalosti

a) přestala splňovat podmínky pro udělení pověření,

b) závažným způsobem porušila povinnosti stano-
vené tímto zákonem, nebo

c) o odejmutí pověření požádala.

(6) Způsob ověřování jazykové znalosti stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 22g

Místní doložka

(1) Místní doložka určuje stanoviště řízení leto-
vého provozu. Místní doložka je platná po dobu
12 měsíců ode dne jejího uvedení v průkazu způsobi-
losti řídícího letového provozu. Úřad prodlouží plat-
nost místní doložky, pokud se žadatel účastní průběž-
ného výcviku v řízení letového provozu a po dobu
platnosti místní doložky vykonával řízení letového
provozu. Úřad obnoví platnost místní doložky, pokud
žadatel úspěšně absolvoval místní výcvik v řízení leto-
vého provozu.

(2) Zaměstnavatel řídícího letového provozu
s platnou kvalifikací k řízení letového provozu je povi-
nen

a) vést pro jednotlivá stanoviště řízení letového pro-
vozu evidenci odpracovaných hodin každého drži-
tele průkazu způsobilosti řídícího letového pro-
vozu,

b) poskytnout Úřadu na jeho žádost údaje z evidence,

c) vést v evidenci odpracovaných hodin odděleně po-
čet skutečně odpracovaných hodin, během nichž
držitelé průkazu způsobilosti řídícího letového
provozu prováděli výcvik.

(3) Způsob účasti na průběžném výcviku a rozsah
výkonu řízení letového provozu, potřebných k prodlu-
žování platnosti místní doložky, stanoví prováděcí
právní předpis.
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§ 22h

Výcvik řídícího letového provozu, řídícího letového
provozu-žáka a provozního instruktora výcviku

(1) Výcvik je souhrnem teoretických a praktických
cvičení k získání a zachování kvalifikace v řízení leto-
vého provozu. Podle druhu výcviku nezbytného k zís-
kání a zachování kvalifikace v řízení letového provozu
se rozlišuje výcvik vstupní, místní, průběžný a výcvik
provozních instruktorů.

(2) Definice jednotlivých druhů výcviku, před-
měty vyučované v rámci vstupního výcviku, požadavky
na způsob vedení výcviku, náležitosti osvědčení o hod-
nocení výsledků výcviku, podmínky pro ověřování vý-
sledků výcviku a náležitosti osvědčení o ověření vý-
sledku provedené závěrečné zkoušky stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 22i

Provozní instruktor

(1) Úřad uvede na žádost držitele průkazu způso-
bilosti řídícího letového provozu v jeho průkazu kva-
lifikaci k výkonu činnosti provozního instruktora,
která je platná po dobu 36 měsíců ode dne jejího uve-
dení v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,
pokud držitel prokáže, že

a) po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně před-
cházejících podání žádosti řídil letový provoz a

b) úspěšně absolvoval výcvik provozních instruk-
torů.

(2) Úřad prodlouží na žádost držitele průkazu
způsobilosti řídícího letového provozu platnost kvali-
fikace k provádění činnosti provozního instruktora
uvedenou v jeho průkazu způsobilosti vždy o 36 mě-
síců ode dne ukončení platnosti předchozí kvalifikace
k provádění činnosti provozního instruktora, pokud
žadatel vykonával činnosti provozního instruktora po
dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících
podání žádosti. Dobu prodloužené platnosti kvalifikace
k provádění činnosti provozního instruktora Úřad
uvede v průkazu způsobilosti.

(3) Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového
provozu musí mít po dobu výkonu činnosti provoz-
ního instruktora platnou místní doložku.

§ 22j

Provádění výcviku

(1) Výcvik podle § 22h může provádět fyzická
nebo právnická osoba na základě Úřadem

a) vydaného platného povolení,

b) uznaného platného povolení vydaného jiným člen-
ským státem Evropské unie.

(2) Úřad povolení vydá na základě písemné žá-
dosti fyzické osobě s trvalým pobytem nebo místem
bydliště na území České republiky nebo právnické
osobě se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provo-
zovnou na území České republiky, prokáže-li žadatel,
že

a) zajistí, aby poskytování výcviku prováděly od-
borně způsobilé osoby,

b) zajistí, aby zkoušky v rámci výcviku řídících leto-
vého provozu prováděly osoby, které k tomu mají
povolení Úřadu podle § 22k,

c) má prostory a vybavení nezbytné pro poskytování
výcviku,

d) má zpracovaný plán výcviku, který obsahuje návrh
postupů a organizace provádění výcviku, včetně
organizace provádění zkoušek a hodnocení žada-
telů o výcvik, kontrolních mechanismů pro ověřo-
vání souladu provádění výcviku s podmínkami za
kterých bylo povolení vydáno,

e) má finanční prostředky na poskytování výcviku
a sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou výkonem této činnosti a zapla-
ceno pojistné.

(3) Úřad v povolení k provádění výcviku uvede

a) druh výcviku, pro který je povolení vydáno, a

b) dobu platnosti povolení.

(4) Držitel povolení je povinen oznámit písemně
Úřadu všechny změny podmínek stanovených pro vy-
dání povolení v odstavci 2, a to do 30 dnů ode dne, kdy
ke změně došlo.

(5) Úřad vydané povolení odejme, pokud držitel
povolení přestal splňovat podmínky pro vydání povo-
lení nebo o odnětí povolení požádal.

(6) Úřad uzná povolení k provádění výcviku vy-
dané jiným členským státem Evropské unie na základě
písemné žádosti držitele tohoto povolení.

(7) Náležitosti plánu výcviku stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 22k

Zkoušky

(1) Zkoušky v rámci výcviku podle § 22h může
provádět fyzická osoba, které vydal k této činnosti po-
volení Úřad. Úřad povolení vydá na její žádost, pokud

a) je držitelem průkazu způsobilosti řídícího leto-
vého provozu,
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b) má kvalifikaci k výkonu činnosti provozního in-
struktora,

c) prováděla výcvik nejméně po dobu 24 měsíců bez-
prostředně předcházejících podání žádosti.

(2) Povolení k provádění zkoušek v rámci výcviku
je platné po dobu 36 měsíců. Úřad prodlouží na žádost
osoby oprávněné provádět zkoušky v rámci výcviku
platnost povolení vždy o 36 měsíců, pokud žadatel spl-
ňuje podmínky podle odstavce 1. Žádost může být
podána nejdříve 30 měsíců ode dne nabytí platnosti
povolení a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby
platnosti povolení. Pokud v této době podá osoba
oprávněná provádět zkoušky v rámci výcviku žádost
o prodloužení platnosti povolení, dosavadní povolení
zůstává platné až do doby rozhodnutí Úřadu o žádosti.

§ 22l
Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu

vydaný členským státem Evropské unie

(1) Úřad uzná průkaz způsobilosti řídícího leto-
vého provozu, který vydal jiný členský stát Evropské
unie, včetně platného lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti, s výjimkou místní doložky, na žádost
jeho držitele, pokud žadatel dosáhl věku 21 let.

(2) Úřad stanoví místní doložku k uznanému prů-
kazu způsobilosti řídícího letového provozu na žádost
jeho držitele, pokud žadatel prokáže, že úspěšně absol-
voval výcvik podle schváleného plánu výcviku sestave-
ného s ohledem na jeho odbornou způsobilost a prak-
tickou zkušenost. Rozhodnutí o schválení plánu vý-
cviku Úřad vydá ve lhůtě 6 týdnů od doručení žádosti
o schválení plánu výcviku.

(3) Držitel uznaného průkazu způsobilosti řídí-
cího letového provozu, který vykonává činnosti
v něm uvedené na území České republiky, může požá-
dat Úřad o výměnu svého průkazu způsobilosti za prů-
kaz způsobilosti vydávaný Úřadem. Úřad této žádosti
bez zbytečného odkladu vyhoví.

§ 22m
Evidence průkazů způsobilosti řídících letového

provozu a řídících letového provozu-žáků

(1) Úřad vede za účelem plnění úkolů podle to-
hoto zákona v elektronické podobě evidenci držitelů
průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídí-
cích letového provozu-žáků. Evidenci Úřad vede po
dobu platnosti průkazů způsobilosti řídících letového
provozu a řídících letového provozu-žáků.

(2) Evidence obsahuje údaje vyznačené v průka-
zech způsobilosti.“.

15. V § 23 se za větu první vkládá věta druhá,

která zní: „Ustanovení § 22j se na vojenský letecký
personál použije přiměřeně.“.

16. V § 24 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 včetně po-
známky pod čarou č. 1n znějí:

„1. vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vyba-
vená k uskutečňování vnitrostátních letů, při
nichž není překročena státní hranice České re-
publiky, a letů, při nichž není překročena
vnější hranice1n) (dále jen „vnitřní lety“),

2. mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená
a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních
a vnitřních letů, tak i letů, při nichž je překro-
čena vnější hranice podle jiného právního
předpisu1n).

1n) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
státních hranic), ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 25 odst. 1 a 2 se slova „s vnější hranicí“
zrušují.

18. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 25a
Evidence letišť

(1) Úřad vede evidenci letišť, kterou zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřad zapíše
letiště do evidence letišť do tří dnů po právní moci
rozhodnutí, kterým byl stanoven druh letiště.

(2) Do evidence letišť se zapisují tyto údaje o le-
tišti:

a) označení letiště,
b) provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce,

byl-li ustanoven,
c) druh letiště,
d) letištní pozemky,
e) údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zří-

zeno věcné břemeno,
f) datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť.

(3) Úřad vymaže letiště z evidence letišť, dojde-li
k jeho zániku.“.

Dosavadní § 25a se označuje jako § 25b.

19. Název § 25b zní:
„Povinnosti vlastníka letiště“.

20. V § 25b se slovo „veřejného“ zrušuje.

21. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Povolení provozovat letiště Úřad vydá před-
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nostně žadateli, který prokáže, že je vlastníkem nad-
poloviční většiny výměry letištních pozemků. Původní
provozovatel letiště má vůči žadateli podle věty první
nárok na náhradu. Výše náhrady se stanoví zejména
s ohledem na výši a trvání investic účelně vynaložených
v souvislosti s letištěm.“.

22. § 29 zní:

„§ 29

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o do-
sažení středního nebo vyššího odborného vzdělání
nebo dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdě-
lání získaném studiem v magisterském studijním pro-
gramu v oblasti ekonomie, v oblasti technických věd
a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně
pětileté odborné praxi v řídící činnosti v oboru civil-
ního letectví.“.

23. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a
Věcné břemeno provozování letiště

(1) Soud na základě návrhu provozovatele letiště,
které existuje ke dni 31. prosince 2009, rozhodne o zří-
zení věcného břemene pro provozování letiště k letišt-
nímu pozemku, na němž se nachází letiště, nebo jeho
část, které existují ke dni 31. prosince 2009, za účelem
provozování letiště. Zřízení věcného břemene provozo-
vání letiště je přípustné jen tehdy, převažuje-li veřejný
zájem na jeho zřízení nad zachováním dosavadních
práv vlastníka letištního pozemku a nepodařilo-li se
provozovateli letiště právo k letištnímu pozemku získat
dohodou.

(2) Za zřízení věcného břemene provozování letiš-
tě náleží vlastníku pozemku, ke kterému bylo zřízeno
věcné břemeno, ze strany provozovatele letiště náhrada.
Náhradu za zřízení věcného břemene provozování
letiště soud určí jako roční plnění, a to ve výši odpoví-
dající místně obvyklému nájemnému k pozemku, ke
kterému se zřizuje věcné břemeno. Náhrada je splatná
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, není-li v rozhodnutí o zřízení věcného břemene
stanoveno jinak. Vlastník pozemku, ke kterému bylo
zřízeno věcné břemeno, a provozovatel letiště si mohou
písemně sjednat jinou výši ročního plnění a jeho dří-
vější splatnost. Soud na žádost provozovatele letiště
nebo vlastníka pozemku, ke kterému bylo zřízeno věc-
né břemeno, rozhodne o změně výše náhrady, pokud se
podstatně změnily okolnosti, za nichž byla výše ná-
hrady určena nebo sjednána.

(3) Soud rozhodne o zrušení věcného břemene
a) na návrh provozovatele letiště,

b) není-li letiště po dobu jednoho roku provozováno,
c) zanikne-li letiště.

(4) Věcné břemeno dále zanikne, nezaplatil-li pro-
vozovatel letiště náhradu do 90 dnů ode dne splatnosti
ročního plnění.

(5) Postačuje-li pro splnění účelu zřízení věcného
břemene zřídit věcné břemeno k části letištního po-
zemku, rozhodne soud o zřízení věcného břemene
pouze k této části pozemku, kterou určí na základě
geometrického plánu vyhotoveného na náklady provo-
zovatele letiště. To neplatí, došlo-li by tímto postupem
k znehodnocení části pozemku, která není zatížena věc-
ným břemenem.“.

24. V § 34 se doplňuje písmeno d), které zní:
„d) dnem právní moci rozhodnutí o povolení provo-

zovat letiště vydaného žadateli, který prokázal, že
je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letišt-
ních pozemků.“.

25. V § 36 odstavec 1 zní:
„(1) Leteckou stavbou je

a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na
její stavebně technické provedení,

b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel
souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez zře-
tele na jejich stavebně technické provedení a

c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.“.

26. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná

pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením obecné
povahy podle správního řádu po projednání s úřadem
územního plánování. Opatřením obecné povahy podle
věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma
a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.“.

27. V § 37 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) podzemních leteckých staveb.“.

28. V § 44 odstavce 2 až 6 znějí:
„(2) Za účelem bezpečného provádění letů a účin-

ného poskytování leteckých služeb vydá Úřad opatření
obecné povahy podle správního řádu o rozdělení
vzdušného prostoru České republiky, a to v dohodě
s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou po-
věřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních
létajících zařízení.

(3) Úřad opatřením obecné povahy vydaným po-
dle správního řádu může na dobu nezbytně nutnou
nebo trvale omezit nebo zakázat užívání vzdušného
prostoru České republiky k létání nad určitými ob-
lastmi, a to z důvodu obrany státu, z bezpečnostních
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důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí5)
a zdraví lidí. Úřad vydá opatření obecné povahy podle
věty první v dohodě s Ministerstvem obrany a po pro-
jednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve
věcech sportovních létajících zařízení.

(4) Dočasně vyhradit části vzdušného prostoru
České republiky k létání jednoho uživatele nebo kate-
gorie uživatelů může

a) civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzduš-
ného prostoru v rámci poskytování letových na-
vigačních služeb, zřízené osobou pověřenou po-
skytováním letových navigačních služeb na zá-
kladě rozhodnutí Úřadu o stanovení podmínek
pro vydání osvědčení podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství5b) a Minister-
stvem obrany, nepřesáhne-li doba vyhrazení
24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode
dne vyhrazení,

b) civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzduš-
ného prostoru podle písmene a) v oblastech urče-
ných postupem podle odstavce 2.

(5) Úřad opatřením obecné povahy vydaným po-
dle správního řádu může dočasně vyhradit části vzduš-
ného prostoru České republiky k létání jednoho uživa-
tele nebo kategorie uživatelů na základě žádosti uživa-
tele vzdušného prostoru, přesáhne-li doba vyhrazení
24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne
vyhrazení a nejedná-li se o oblasti podle odstavce 4
písm. b). Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty
první v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání
s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech
sportovních létajících zařízení.

(6) Charakteristiku částí vzdušného prostoru Čes-
ké republiky, v nichž může být létání omezeno nebo
zakázáno, podmínky pro omezení nebo zákaz, pod-
mínky pro vyhrazení částí vzdušného prostoru České
republiky a další náležitosti žádosti podle odstavce 5,
stanoví prováděcí právní předpis.“.

29. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

„§ 44a

(1) Návrh opatření obecné povahy Úřad po pro-
jednání s dotčenými orgány uvedenými v § 44 odst. 2, 3
a 5 a osobou pověřenou poskytováním letových pro-
vozních služeb doručí veřejnou vyhláškou, kterou vy-
věsí na své úřední desce.

(2) Poskytovatelé leteckých služeb a organizace
sdružující v České republice uživatele vzdušného pros-
toru, nebo, určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž opráv-
něné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření

obecné povahy podle § 44 odst. 2, 3 a 5 písemné odů-
vodněné námitky.

(3) Opatření obecné povahy podle § 44 odst. 2, 3
a 5 Úřad oznámí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na
své úřední desce a po nabytí účinnosti uveřejní v Le-
tecké informační příručce.“.

30. Za § 44a se vkládá nový §44b, který zní:

„§ 44b

Je-li užívání vzdušného prostoru České republiky
k létání nad určitými oblastmi trvale nebo dočasně ne-
bezpečné, aniž by užívání vzdušného prostoru nad tě-
mito oblastmi bylo zakázáno nebo omezeno, uveřejní
Úřad tuto skutečnost v Letecké informační příručce
nebo jiným vhodným způsobem.“.

31. V § 46 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

32. § 49e zní:

„§ 49e

Odbornou způsobilost žadatel prokazuje dokla-
dem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti
ekonomie, v oblasti technických věd a technologií nebo
v oblasti práva a dokladem o vykonání tříleté praxe
v řídící činnosti v oboru civilního letectví nebo dokla-
dem o dosažení středního nebo vyššího odborného
vzdělání v oblasti ekonomie, v oblasti technických
věd a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nej-
méně pětileté praxi v řídící činnosti v oboru civilního
letectví.“.

33. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 51a
Databáze údajů o terénu a překážkách

(1) Ministerstvo dopravy vede elektronickou data-
bázi geografických, topografických a geodetických
údajů o terénu a překážkách na území České republiky
(dále jen „databáze“).

(2) Ministerstvo dopravy může se souhlasem Mi-
nisterstva obrany rozhodnout o pověření vedením da-
tabáze právnickou osobu na základě její žádosti, pokud
tato osoba

a) poskytuje leteckou informační službu,
b) má vytvořen administrativní systém vedení data-

báze,
c) má vybavení k vedení databáze a zajistí, aby nedo-

cházelo ke ztrátě nebo změně údajů uchovávaných
v databázi, a

d) zajistí vedení databáze odborně způsobilými oso-
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bami, které mají ukončené alespoň střední vzdělání
s maturitní zkouškou nebo jinou obdobnou
zkouškou prokazující stejný stupeň dosaženého
vzdělání.

(3) Ministerstvo dopravy v pověření stanoví pod-
mínky vedení databáze a dobu jeho platnosti.

(4) Ministerstvo dopravy pověření odejme, pokud
osoba pověřená vedením databáze

a) přestala splňovat podmínky pro vydání pověření,
b) závažným způsobem porušila ustanovení tohoto

zákona,
c) závažným způsobem porušila podmínky stano-

vené v pověření, nebo
d) o odnětí pověření požádala.

(5) Pověření zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) dnem zániku právnické osoby, která je jeho drži-

telem.

(6) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená
vedením databáze zajišťuje ochranu databáze před
zneužitím a zásahem neoprávněných osob.

(7) Ministerstvo obrany a provozovatel letiště
způsobilého k přijetí letu podle přístrojů bezúplatně
předává údaje uvedené v odstavci 1 Ministerstvu do-
pravy nebo osobě pověřené vedením databáze.

(8) Ministerstvo obrany může na žádost provozo-
vatele letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů,
který provozuje letiště ve vlastnictví České republiky,
s nímž přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany,
předat bezúplatně Ministerstvu dopravy nebo osobě
pověřené vedením databáze výsledky zeměměřičských
činností zpracovaných pro potřeby obrany státu, za
účelem zpracování údajů podle odstavce 1.

(9) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená
vedením databáze bezúplatně zpřístupní databázi Mi-
nisterstvu obrany a Úřadu. Osoba pověřená vedením
databáze bezúplatně zpřístupní databázi rovněž Minis-
terstvu dopravy.

(10) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená
vedením databáze zveřejňuje údaje z databáze v Letecké
informační příručce podle § 99 odst. 2 při každé jejich
změně, nejméně však jednou za rok.

(11) Vymezení údajů uchovávaných v databázi, je-
jich rozsah a vlastnosti, způsob vedení databáze, do-
klady, které je třeba k žádosti o pověření k vedení da-
tabáze doložit, požadavky na způsob ochrany data-
báze, údaje předávané Ministerstvem obrany a provozo-
vatelem letiště způsobilého k přijetí letu podle
přístrojů, jejich rozsah, vlastnosti, formu a četnost pře-

dávání, a rozsah údajů zveřejňovaných v Letecké infor-
mační příručce stanoví prováděcí právní předpis.“.

34. V § 55a odst. 1 se za slova „leteckých neho-
dách a“ vkládá slovo „vážných“.

35. V § 55a odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„Ústav shromažďuje a analyzuje informace o jiných než
vážných incidentech, určuje jejich příčiny a vypracovává
závěry a bezpečnostní doporučení, jen pokud lze tako-
véto informace a závěry využít k jejich předcházení.“.

36. V § 55a se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) V mimořádných nebo skutkově složitých pří-
padech mohou inspektoři Ústavu využít pomoci od-
borného konzultanta, který má znalost speciálního
oboru (dále jen „konzultant“). O přibrání konzultanta
provede inspektor Ústavu záznam do spisu. Se souhla-
sem inspektora Ústavu může konzultant v rozsahu ne-
zbytném pro výkon své funkce nahlížet do spisu o le-
tecké nehodě nebo incidentu a být přítomen výkonu
oprávnění inspektorů Ústavu. Do výkonu oprávnění
inspektorůÚstavu nesmí konzultant zasahovat. O všech
skutečnostech, o nichž se konzultant v souvislosti s vý-
konem své funkce dozvěděl, je povinen zachovávat
mlčenlivost. Této povinnosti jej může zprostit Ústav.
Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní
předpisy o znalcích a tlumočnících. Účast konzultanta
nezbavuje Ústav ani inspektory Ústavu odpovědnosti
za zákonný průběh odborného zjišťování příčin letec-
kých nehod a incidentů.“.

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

37. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:

„§ 55b

(1) Ústav může shromažďováním a analyzováním
informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž
nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich příčin a vy-
pracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení po-
věřit na její žádost právnickou osobu, která je způsobilá
zajistit řádný výkon činností, jimiž byla pověřena, pro-
střednictvím

a) odborně způsobilých fyzických osob,
b) odpovídajícího technického a organizačního vyba-

vení.
Ústav v pověření uvede činnosti, jimiž je právnická
osoba pověřena. Při výkonu činností, jimiž byla pově-
řena, je právnická osoba podřízena Ústavu.

(2) Závěry a bezpečnostní doporučení, vypraco-
vané osobou pověřenou podle odstavce 1, se nesmějí
zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo odpo-
vědnosti.
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(3) Na výkon oprávnění osob podle odstavce 1
písm. a) se ustanovení § 55a odst. 2 písm. a) až c) a e)
až h) použijí obdobně. Osoby podle odstavce 1
písm. a) jsou při výkonu svých oprávnění povinny

a) prokázat se průkazem vydaným k tomuto účelu
osobou pověřenou podle odstavce 1,

b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděly v souvislosti s přístupem
k výsledkům testů provedených na vzorcích ode-
braných z tkání leteckého personálu.

(4) Osoba pověřená podle odstavce 1 je povinna
bezodkladně oznamovat Ústavu

a) veškeré výsledky činností, jimiž byla pověřena,

b) veškeré změny týkající se skutečností rozhodných
pro udělení pověření.

(5) Ústav udělené pověření odejme, pokud držitel
pověření

a) přestal splňovat podmínky pro vydání pověření,

b) závažným způsobem porušuje povinnosti stano-
vené tímto zákonem, nebo

c) o odejmutí pověření požádal.

(6) Na výkon činností osobou pověřenou podle
odstavce 1 se ustanovení § 55a odst. 4 použije přimě-
řeně.

(7) Vzor průkazu podle odstavce 3 písm. a) sta-
noví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní § 55b až 55d se označují jako § 55c až 55e.

38. V § 84c odst. 3 písm. a) se za slova „v § 81
odst. 2 písm. a) až f)“ vkládají slova „a i)“.

39. V § 84c odst. 3 písm. b) se slova „v § 81
odst. 2 písm. g) až i)“ nahrazují slovy „v § 81 odst. 2
písm. g) a h)“.

40. V § 86a se za písmeno f) vkládá nové písme-
no g), které zní:
„g) činnost řídícího letového provozu a řídícího leto-

vého provozu-žáka,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h)
a i).

41. V § 86b se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) U osob, které jsou ve služebním poměru, se
ověřování spolehlivosti neprovádí. Spolehlivost těchto
osob se považuje za ověřenou podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

42. V § 88 odst. 1 písm. b) se slovo „veřejného“
zrušuje.

43. V § 88 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:
„j) projednává správní delikty fyzických a právnic-

kých osob na úseku provozu sportovních létajících
zařízení,“.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena k)
až q).

44. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) vede databázi, uděluje a odnímá pověření práv-

nické osoby k vedení databáze, chrání a zpřístup-
ňuje databázi podle § 51a.“.

45. V § 88 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo dopravy je odvolacím orgánem
ve správním řízení proti rozhodnutím pověřené osoby
vydaným podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

46. V § 88 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve
správním řízení proti rozhodnutím Ústavu vydaným
podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

47. V § 89 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písme-
na m) až o).

48. V § 89 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové
písmeno o), které zní:
„o) vede evidenci letišť,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

49. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) až y), která znějí:
„q) dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště

a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv
osob se zdravotním postižením a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace,

r) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce
týkajících se informování cestujících v letecké do-
pravě podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství1i),

s) uznává průkaz způsobilosti pilota, leteckého na-
vigátora, palubního inženýra a řídícího letového
provozu vydaný jiným členským státem Evropské
unie, stanovuje místní doložku k uznanému prů-
kazu způsobilosti řídícího letového provozu a vy-
měňuje uznaný průkaz způsobilosti řídícího leto-
vého provozu,

Sbírka zákonů č. 301 / 2009Strana 4350 Částka 91



t) ověřuje jazykovou znalost držitele průkazu způ-
sobilosti řídícího letového provozu a řídícího leto-
vého provozu-žáka,

u) prodlužuje a obnovuje platnost místní doložky
vyznačené v průkazu způsobilosti řídícího leto-
vého provozu,

v) stanovuje oprávnění držitele průkazu způsobilosti
řídícího letového provozu k vykonávání činnosti
provozního instruktora a prodlužuje jeho platnost,

w) vydává povolení k provádění výcviku podle § 22j,
odnímá vydané povolení a uznává povolení vy-
dané jiným členským státem Evropské unie,

x) vydává povolení k provádění zkoušek v rámci vý-
cviku podle § 22k a prodlužuje platnost tohoto
povolení,

y) vede evidenci držitelů jím vydaných a uznaných
průkazů způsobilosti řídícího letového provozu
a řídícího letového provozu-žáka podle § 22m.“.

50. V § 89 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová
písmena c) a d), která znějí:
„c) zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých sta-

veb,

d) v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou sta-
nicí zřizuje ochranná hluková pásma,“.

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena e)
až o).

51. V § 89 odst. 2 písm. e) se bod 1 zrušuje a do-
savadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

52. V § 89 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje
vzdušný prostor České republiky,“.

53. V § 89 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) v dohodě s Ministerstvem obrany omezuje nebo
zakazuje užívání vzdušného prostoru České repu-
bliky,“.

54. V § 89 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) v dohodě s Ministerstvem obrany vyhrazuje části
vzdušného prostoru České republiky k létání,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j)
až p).

55. V § 89 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) uveřejňuje sdělení o tom, že je užívání vzdušného
prostoru České republiky k létání nad určitými
oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné v Letecké
informační příručce nebo jiným vhodným způso-
bem,“.

56. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) provádí ověření spolehlivosti podle § 86b

odst. 3.“.

57. V § 90 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Kontrolní pracovníci se při výkonu státního

dozoru podle odstavce 1 prokazují průkazem, jehož
náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

58. V § 91a odstavec 3 zní:
„(3) O výsledku kontroly podle odstavce 1 zpra-

cuje Úřad protokol, který předá veliteli letadla nepro-
dleně po skončení kontroly.“.

59. V § 91a se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Na základě výsledků kontroly podle od-
stavce 1 zpracuje Úřad zprávu, kterou předá Evropské
komisi do 15 pracovních dnů ode dne provedení kon-
troly. Na žádost předá Úřad zprávu příslušným orgá-
nům členských států Evropské unie a Agentuře. Jestliže
kontrola prokáže, že letadlo nesplňuje podmínky sta-
novené leteckými předpisy podle § 102 odst. 2 písm. a)
a může ohrozit bezpečnost létání, předá Úřad zprávu
neprodleně provozovateli letadla, příslušným orgánům
členských států Evropské unie, Evropské komisi a pří-
slušným orgánům státu, v jehož rejstříku je letadlo evi-
dováno. Úřad pravidelně informuje Agenturu o přijetí
a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
kontrole podle odstavce 1.“.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5
až 12.

60. V § 91a odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vklá-
dají slova „a ve zprávě podle odstavce 4“.

61. V § 91a odst. 7 se číslovka „5“ nahrazuje čís-
lovkou „6“.

62. V § 91a odst. 8 se číslovky „5“ a „6“ nahrazují
číslovkami „6“ a „7“.

63. V § 91a odst. 9 se slova „5 až 7“ nahrazují
slovy „6 až 8“.

64. V § 91a odstavec 12 zní:
„(12) Vzor protokolu podle odstavce 3 a vzor

zprávy podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní před-
pis.“.

65. V části deváté nadpis § 92 zní:
„Správní delikty“.

66. V § 92 odst. 1 písm. g) se slovo „veřejného“
zrušuje.

67. V § 93 odst. 1 písm. e) se slovo „veřejného“
zrušuje.
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68. V § 93 odst. 2 se na konci písmene u) slovo
„nebo“ zrušuje a na konci odstavce 2 se tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:
„w) provádí výcvik řídících letového provozu, řídících

letového provozu-žáků a výcvik provozních in-
struktorů bez povolení vydaného nebo uznaného
Úřadem, nebo

x) vede databázi údajů uvedených v § 51a odst. 1 bez
pověření podle 51a odst. 2.“.

69. V § 93 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu
podle přístrojů se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje uvedené
v § 51a odst. 1.

(4) Držitel povolení k provádění výcviku řídících
letového provozu, řídících letového provozu-žáků a vý-
cviku provozních instruktorů se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) v rozporu s § 22j odst. 4 neoznámí Úřadu změny
podmínek stanovených pro vydání povolení k pro-
vádění výcviku řídících letového provozu, řídících
letového provozu-žáků a výcviku provozních in-
struktorů, nebo

b) v rozporu s § 22k odst. 1 pověří prováděním
zkoušek v rámci výcviku řídících letového pro-
vozu, řídících letového provozu-žáků a provozních
instruktorů fyzickou osobu, která nemá k této čin-
nosti povolení Úřadu.

(5) Právnická osoba se jako osoba pověřená podle
§ 51a odst. 2 vedením databáze údajů uvedených
v § 51a odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 51a odst. 6 nezajistí ochranu data-
báze před zneužitím nebo zásahem neoprávněných
osob,

b) vede databázi v rozporu s podmínkami stanove-
nými podle § 51a odst. 3,

c) údaje databáze nezpřístupní podle § 51a odst. 9,
nebo

d) údaje databáze nezveřejní podle § 51a odst. 10.

(6) Smluvní letecký dopravce se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným před-
pisem Evropských společenství1i)

a) při provádění rezervace neinformuje cestujícího
o totožnosti provozujícího leteckého dopravce
nebo dopravců nebo o jejich změně po provedení
rezervace,

b) nevymezí povinnost informovat cestující o totož-
nosti provozujícího leteckého dopravce nebo do-

pravců ve všeobecných prodejních podmínkách
vztahujících se ke smlouvě o přepravě,

c) neposkytne cestujícímu, který se rozhodl neletět
s oznámeným provozujícím leteckým dopravcem
zapsaným na seznam Společenství, jenž podléhá
zákazu provozování letecké dopravy, přestože let
nebyl zrušen, náhradu nebo přesměrování.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství1h)

a) jako letecký dopravce nezpřístupní veřejnosti ve
formě a jazycích dostupných ostatním cestujícím
bezpečnostní pravidla vztahující se na přepravu
osob se zdravotním postižením a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně pravidel pro
omezení přepravy těchto osob nebo přepravy je-
jich vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti le-
tadla,

b) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kan-
celáře nebo cestovní agentury nevynaloží přimě-
řené úsilí, aby osobě se zdravotním postižením
nebo osobě s omezenou schopností pohybu
a orientace, které oprávněně odmítne rezervaci, na-
vrhl přijatelnou alternativu přepravy,

c) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kan-
celáře nebo cestovní agentury nepřijme na všech
svých prodejních místech, včetně prodeje po tele-
fonu a přes internet, veškerá nezbytná opatření
k přijetí oznámení o potřebě pomoci od osob se
zdravotním postižením a osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace, nebo nezajistí, aby při-
jaté oznámení bylo předáno řádně a včas,

d) jako provozovatel letiště nestanoví normy kvality
pro pomoc osobám se zdravotním postižením
a osobám s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, neurčí prostředky potřebné pro jejich splnění
nebo své normy kvality nezveřejní,

e) jako letecký dopravce nebo provozovatel letiště
nezajistí, aby všichni zaměstnanci, včetně zaměst-
nanců jiných subjektů působících na dotčeném le-
tišti, kteří poskytují přímou pomoc osobám se
zdravotním postižením a osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, uměli vyhovět
zvláštním potřebám těchto osob, nebo neposkytne
školení o rovnoprávnosti zdravotně postiže-
ných osob a o problematice zdravotního postižení
veškerému personálu letiště, který přichází do pří-
mého styku s cestující veřejností, anebo nezajistí,
aby všichni zaměstnanci prošli školením o proble-
matice zdravotního postižení,

f) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kan-
celáře nebo cestovní agentury neinformuje okam-
žitě osobu se zdravotním postižením nebo osobu
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s omezenou schopností pohybu a orientace, které
oprávněně odmítl rezervaci nebo ji přijmout na
palubu, o důvodech, které ho k tomu vedly nebo
ji na její žádost o těchto důvodech písemně nein-
formuje do pěti pracovních dnů ode dne, kdy o pí-
semnou informaci požádala,

g) jako letecký dopravce neposkytne osobě se zdra-
votním postižením nebo osobě s omezenou schop-
ností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo
tranzitu na letišti, bezúplatně pomoc uvedenou
v přímo použitelném předpisu Evropských spole-
čenství,

h) jako provozovatel letiště neurčí místa příjezdu
a odjezdu v areálu letiště, na kterých mohou osoby
se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace snadno oznámit
svůj příjezd na letiště, anebo neposkytne na nich
základní informace o letišti nebo tato místa jasně
neoznačí,

i) jako provozovatel letiště nezajistí, aby pomoc uve-
dená v přímo použitelném předpisu Evropských
společenství byla osobám se zdravotním postiže-
ním a osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace poskytována bezúplatně,

j) jako provozovatel letiště nezajistí osobě se zdra-
votním postižením nebo osobě s omezenou schop-
ností pohybu a orientace, která se dostaví na letiště
za účelem odletu pomoc uvedenou v přímo použi-
telném předpisu Evropských společenství tak, aby
se tato osoba byla schopna zúčastnit letu, na který
má rezervaci,

k) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kan-
celáře nebo cestovní agentury bezdůvodně od-
mítne osobě se zdravotním postižením nebo osobě
s omezenou schopností pohybu a orientace rezer-
vaci pro let z letiště nebo na letiště, nebo odmítne
přijmout tuto osobu na palubu, jestliže má tato
osoba platnou letenku a rezervaci, nebo

l) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kan-
celáře nebo cestovní agentury nenabídne osobě se
zdravotním postižením nebo osobě s omezenou
schopností pohybu a orientace, které byl odepřen
nástup na palubu na základě jejího zdravotního
postižení nebo omezené schopnosti pohybu
a orientace, a osobě, která tuto osobu doprovází,
proplacení výdajů nebo přesměrování.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 8
a 9.

70. V § 93 odstavec 8 zní:

„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), b), c) nebo d) nebo odstavce 7 písm. a), b)
nebo c),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

písm. e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 nebo od-
stavce 7 písm. d), e) nebo f),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle od-
stavce 1 písm. j), k), l), m) nebo n), odstavce 4
písm. a), odstavce 5 písm. c) nebo d), odstavce 6
písm. b) nebo odstavce 7 písm. g) nebo h),

d) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. o), p), q), r), s), t), u), v) nebo w),
odstavce 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f), od-
stavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a) nebo od-
stavce 7 písm. i) nebo j),

e) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q),
r), s), t), u), v), w) nebo x), odstavce 5 písm. a)
nebo b), odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 7
písm. k) nebo l).“.

71. V § 94 odstavec 6 zní:

„(6) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává v prvním stupni:

a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působ-
nosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o správní delikty
podle § 93 odstavce 1, s výjimkou správních de-
liktů podle písmen c) a h), odstavce 2, 3, 4 nebo 5
a odstavců 6 a 7, je-li pachatelem správního deliktu
dopravce podle odstavce 6 provozovatel letiště
nebo letecký dopravce,

b) útvar Policie České republiky, který je podle
zvláštního právního předpisu5j) příslušný k prová-
dění hraniční kontroly, jde-li o správní delikty po-
dle § 93 odst. 1 písm. c) a h),

c) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty
podle § 93 odst. 6 a 7, je-li jejich pachatelem pro-
vozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agen-
tury.“.

72. V § 94 odstavec 7 zní:

„(7) O odvolání proti rozhodnutí Policie České
republiky podle odstavce 6 písm. b) rozhoduje Minis-
terstvo vnitra.“.

73. V § 99a odst. 3 se za slova „se nevztahuje na“
vkládají slova „§ 22j odst. 2,“.

74. V § 102 odst. 1 se za slova „22a odst. 1,“ vklá-
dají slova „§ 22d odst. 4, § 22e odst. 4, § 22f odst. 1 a 6,
§ 22g odst. 3, § 22h odst. 2, § 22j odst. 7,“.

75. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 42c odst. 2,“
vkládají slova „§ 44 odst. 6,“.

76. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 49g odst. 2,“
vkládají slova „§ 51a odst. 11,“.

77. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 55a odst. 3“
vkládají slova „§ 55b odst. 7,“.

78. V § 102 odst. 1 se slova „§ 55d odst. 2“ na-
hrazují slovy „§ 55e odst. 2,“.
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79. V § 102 odst. 1 se slova „§ 86b odst. 5,“ na-
hrazují slovy „§ 86b odst. 6,“, za slova „§ 86b odst. 6,“
se vkládají slova „§ 90 odst. 4,“.

80. V § 102 odst. 1 se slova „§ 91a odst. 11“ na-
hrazují slovy „§ 91a odst. 12,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Platnost průkazů způsobilosti obsluhujícího
personálu vydaných podle § 19 zákona č. 49/1997
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, zaniká do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Držitelé průkazu způsobilosti obsluhu-
jícího personálu jsou povinni do šesti měsíců ode dne
zániku jeho platnosti odevzdat tento průkaz Úřadu.

2. Držitelé průkazu způsobilosti leteckého perso-
nálu vydaného podle § 19 zákona č. 49/1997 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
kteří vykonávají činnosti podle § 22d zákona č. 49/1997
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jsou povinni požádat do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona Úřad o výměnu dosavadního
průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti podle
§ 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platnost prů-
kazu způsobilosti zaniká. Do doby výměny se průkaz
způsobilosti leteckého personálu vydaný podle § 19 zá-
kona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, považuje za průkaz způsobi-
losti podle § 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Držitelé průkazu způsobilosti leteckého perso-
nálu vyměněného podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
vydaného podle § 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou
povinni požádat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
§ 22f tohoto zákona Úřad nebo jím pověřenou osobu
o ověření potřebné úrovně znalostí anglického jazyka
podle § 22f zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platnost
průkazu způsobilosti zaniká. Pokud ověřená úroveň
znalostí anglického jazyka odpovídá stupni nižšímu
než stupeň 4 hodnotící stupnice podle § 22f zákona
č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, Úřad průkaz způsobilosti odejme.

4. Letiště určená podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, jako letiště mezinárodní s vnitřní hranicí, se po-
važují za letiště vnitrostátní podle § 24 zákona č. 49/
/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Letiště určená podle § 24 zákona č. 49/
/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, jako letiště mezinárodní s vnější hranicí
se považují za letiště mezinárodní podle § 24 zákona

č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

5. Letiště existující ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona zapíše Úřad do evidence letišť podle § 25a zá-
kona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, do tří měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

6. Ochranná pásma zřízená kolem leteckých sta-
veb do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují
za ochranná pásma zřízená opatřením obecné povahy
podle § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ochranná hluková pásma zřízená podle § 31 odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ochranná
hluková pásma zřízená opatřením obecné povahy podle
§ 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Úřad rozdělí vzdušný prostor České republiky
podle § 44 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Stanoviště pro poskytování letových provo-
zních služeb určené Úřadem v dohodě s Ministerstvem
obrany podle § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se považuje za civilně-vojenské pracoviště pro uspořá-
dání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 4 písm. a)
a b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způ-
sobilého k přijetí letu podle přístrojů jsou povinni po-
dle § 51a odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předat do
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje
využitelné pro databázi Ministerstvu dopravy nebo jím
pověřené osobě vedením databáze.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně státních hranic

Čl. III

V § 7 odst. 1 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně
státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se slovo
„mezinárodní“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. IV

V § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
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spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona
č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/
/1997 Sb., zákona 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. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/
/2008 Sb., se za slova „cenovými předpisy11)“ vkládají
slova „a přímo použitelným předpisem Evropských
společenství11a)“.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

11a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008
ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provo-
zování leteckých služeb ve Společenství (přepracované
znění).“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 11a až 11d se
označují jako poznámky pod čarou č. 11b až 11e,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zá-
kona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona
č. 197/2009 Sb., se mění takto:

V části III. Přílohy položky 49, 55 a 56 zní:

„Položka 49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě,
opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky35) Kč 10 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci35a)
nebo k výrobě organizaci35b)
– do 10 pracovníků Kč 10 000
– 11 – 30 pracovníků včetně Kč 20 000
– 31 – 50 pracovníků včetně Kč 30 000
– nad 50 pracovníků Kč 40 000

c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám
leteckých pozemních zařízení Kč 10 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení
zachování letové způsobilosti35a)
– bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory Kč 10 000
– letadel s turbínovým motorem/motory Kč 30 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové
způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.

2. Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků
administrativních.
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Položka 55
a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení

letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

– s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
– s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)

d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu

– s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
– s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

g) Schválení letových podmínek
– pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
– pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

h) Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti
– vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení do-

poručení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
– vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení

vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

F G
Balóny a vzducholodě 1 000 Kč 100 Kč
Kluzáky 3 000 Kč 300 Kč
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 3 500 Kč 350 Kč
Letouny a vrtulníky
do 5700 kg včetně 7 000 Kč 700 Kč
Letouny a vrtulníky
nad 5700 kg 15 000 Kč 1 500 Kč

Motory-pro zástavbu
do kluzáků a ultralehkých
letadel 1 500 Kč
Motory-pístové 2 000 Kč
Motory-turbovrtulové,
turbohřídelové a proudové 3 000 Kč
Vrtule s pevným úhlem
nastavení listu 1 000 Kč
Vrtule-přestavitelné na zemi 1 500 Kč
Vrtule-stavitelné za letu 2 000 Kč

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti

vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

„Položka 56
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

– u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
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b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňko-
vého typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
– u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem
jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
– u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na
hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující le-
tovou způsobilost součásti letadla.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. VI

V § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zá-
kona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona

č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., odstavec 2 zní:
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„(2) Při překročení hygienických limitů z provozu
hluku na mezinárodních letištích zajišťujících ročně
více než 50 tisíc startů nebo přistání a vojenských letiš-
tích je provozovatel letiště povinen navrhnout vydání
opatření obecné povahy podle správního řádu ke zří-
zení ochranného hlukového pásma. Opatření obecné
povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma vydá
Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienic-
kou stanicí.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Čl. VII

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona
č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se za slova „o některých pod-
mínkách podnikání“ vkládají slova „a o výkonu někte-
rých činností“.

2. Za část první se vkládá nová část druhá, která
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13a, 13b, 13c
a 13d zní:

„ČÁST DRUHÁ

OBSAH ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY
A JEJÍ VÝKON

§ 11a
Obsah činnosti horské služby

Obsahem činnosti horské služby je
a) organizování a provádění záchranných a pátracích

akcí v horském terénu, kterými se rozumí vyhle-
dávání a pomoc osobám v tísni, v případě potřeby
poskytování první pomoci těmto osobám a zajiště-
ní jejich přepravy k nejbližšímu zdravotnickému
zařízení nebo dopravnímu prostředku zdravotnic-
kého zařízení, včetně zajištění pohotovostní
služby,

b) vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků
hor,

c) zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích
stanic horské služby,

d) provádění instalace a údržby výstražných a infor-
mačních zařízení mimo lyžařské areály podle
§ 11c,

e) spolupráce při vydávání a rozšiřování preventivně-
-bezpečnostních materiálů mezi návštěvníky hor,

f) informování návštěvníků hor o povětrnostních
a sněhových podmínkách na horách a opatřeních
k zajištění jejich bezpečnosti na horách,

g) spolupráce s orgány veřejné správy, orgány ochra-
ny přírody a životního prostředí, orgány obcí
a krajů a jinými orgány a organizacemi působícími
v horách,

h) sledování úrazovosti a provádění rozborů příčin
úrazů na horách, navrhování a realizace opatření
k jejímu snížení,

i) provádění lavinových pozorování,
j) příprava a školení členů a čekatelů vykonávajících

horskou službu,
k) spolupráce s ostatními složkami Integrovaného zá-

chranného systému13a).

§ 11b
Výkon činnosti horské služby

(1) Výkon činnosti horské služby zajišťuje v rámci
své územní působnosti samostatně nebo jako složka
Integrovaného záchranného systému13a) obecně pro-
spěšná společnost založená za tímto účelem podle ji-
ného právního předpisu13b) ministerstvem.

(2) Činnost horské služby zajišťuje výhradně
obecně prospěšná společnost založená v souladu s od-
stavcem 1. Výkonem této činnosti není nijak dotčen
výkon činnosti základních a ostatních složek Integro-
vaného záchranného systému13c).

(3) Obecně prospěšná společnost založená podle
odstavce 1 může zajišťovat činnosti uvedené v § 11a
smluvně v lyžařských areálech podle § 11c při dodržení
podmínky, že má zajišťování této smluvní činnosti uve-
deno v zakládací listině nebo ve statutu a nebudou
ohroženy ostatní činnosti uvedené v § 11a.

§ 11c
Lyžařské areály

Lyžařským areálem se rozumí lyžařská oblast vy-
tvořená za účelem provozování zimních sportů, vyba-
vená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými
tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými
tratěmi, značená podle českých technických norem
určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském
areálu13d).

13a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

13b) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
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13c) § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.

13d) ČSN 01 8027.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti

k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů

Čl. VIII

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/
/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 48 odstavec 5 zní:
„(5) Učební osnovu pravidelného školení, obsah

výuky, nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného
školení a pravidla pro uznávání pravidelného školení
stanoví prováděcí právní předpis.“.

2. V § 51 odst. 1 písmeno h) zní:

,,h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením
výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidel-
ného školení seznam přihlášených účastníků,
místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku
krajskému úřadu příslušnému podle jeho místa
podnikání nebo sídla a v rámci vstupního školení
seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas
zahájení výuky nebo výcviku i obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému podle
jeho místa podnikání nebo sídla.“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,
s výjimkou ustanovení § 22e odst. 1 písm. e), § 22e
odst. 2 písm. e) a § 22f, které nabývají účinnosti dnem
17. května 2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 41/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 61 písmeno e) zní:
„e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojiš-

tění na předepsaném tiskopisu hlášení o vzniku
dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukon-
čení dočasné pracovní neschopnosti, a to nejpoz-
ději v třetí pracovní den následující po dni, kdy
bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo ukončení
dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném
tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní
den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhod-
nutí o změně režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním
těchto hlášení v uvedených lhůtách tomuto
orgánu,“.

2. V § 61 písm. u) se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

3. V § 68 odst. 3 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „ , a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil,
nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od tohoto
vyšetření“.

4. V § 68 odst. 4 větě druhé se slova „Část těchto
tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele,“ nahra-
zují slovy „Tyto tiskopisy“.

5. V § 69 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d)
až i).

6. Na konci § 72 se doplňuje věta „Dal-li zaměst-
navatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen
na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu
údaje potřebné pro provedení této kontroly.“.

7. V § 138 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 69
písm. d) anebo“ zrušují.

8. V § 138 odst. 1 písm. c) se slova „písm. e)“ na-
hrazují slovy „písm. d)“.

9. V § 138 odst. 1 písm. h) se slova „písm. h)“ na-
hrazují slovy „písm. g)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto
přede dnem účinnosti tohoto zákona, se rozhodne na
tiskopisech platných před tímto dnem; tyto tiskopisy se
odešlou nebo předají příslušnému orgánu nemocen-
ského pojištění ve lhůtách platných ode dne účinnosti
tohoto zákona.

2. O zániku potřeby ošetřování nebo péče, o je-
jímž vzniku bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti
tohoto zákona, se rozhodne na tiskopisech platných
před tímto dnem; tiskopisy určené pro hlášení o ukon-
čení potřeby ošetřování nebo péče příslušnému orgánu
nemocenského pojištění se nepoužijí.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem tře-
tího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. I

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006
Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. ch) se slova „a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České repu-
bliky“ zrušují.

2. V § 6 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu,
zvoleného na území České republiky,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

3. Za § 102a se vkládá nový § 102b, který zní:

„§ 102b

Účast poslanců Evropského parlamentu, zvole-

ných na území České republiky, přede dnem, kterým
začíná volební období Evropského parlamentu v roce
2009, na pojištění se posuzuje podle právních předpisů
platných před tímto dnem.“.

4. V § 105 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Doba výkonu funkce poslance Evropského
parlamentu, zvoleného na území České republiky, se
ode dne, kterým začíná volební období Evropského
parlamentu v roce 2009, považuje za vyloučenou dobu
(§ 16 odst. 4).“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. II

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 41/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) bodě 9 se slova „a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České repu-
bliky“ zrušují.

2. V § 92 odst. 2 písm. h) se slova „a poslanců
Evropského parlamentu, zvolených na území České
republiky,“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 36 písm. ch) zákona č. 582/1991 Sb., o organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zá-
kona č. 359/2004 Sb., se slova „a u poslanců Evrop-
ského parlamentu, zvolených na území České repu-
bliky, Kancelář Poslanecké sněmovny“ zrušují.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. IV

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 6 zákona č. 589/1992
Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 359/
/2004 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se slova „a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České repu-
bliky“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zá-
kona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/
/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998
Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zá-
kona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona
č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/
/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001
Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zá-
kona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,
zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005
Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006

Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/
/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009
Sb., zákona č. 221/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno zl) zní:

„zl) odměny, odchodné, starobní důchod, důchod, pří-
spěvky, naturální plnění a náhrady výdajů posky-
tované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo
bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvole-
nému na území České republiky, dále zaopatření
a náhrady výdajů poskytované z rozpočtu Evrop-
ské unie pozůstalému manželovi nebo manželce
nebo registrovanému partnerovi nebo partnerce
a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance
Evropského parlamentu, zvolenému na území
České republiky,“.

2. V § 6 odst. 9 písm. r) se slova „a poslancům
Evropského parlamentu, zvoleným na území České re-
publiky“ zrušují.

3. V § 6 odst. 10 písm. a) se slova „a poslanců
Evropského parlamentu, zvolených na území České
republiky“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Čl. VI

V § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, se slova „a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České repu-
bliky“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. VII

1. Poslanci Evropského parlamentu, zvolení na
území České republiky, kteří byli členy Evropského
parlamentu ve volebním období, které skončilo v roce
2009, a byli v roce 2009 znovu zvoleni a rozhodli se pro
uplatňování dosavadního národního systému po celou
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dobu své činnosti, pokud jde o odměnu, odchodné a dů-
chody1), jsou nadále účastni nemocenského pojištění
a důchodového pojištění podle dosavadních právních
předpisů; podle těchto předpisů se též odvádí pojistné
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti z jejich platu a úkoly zaměstnavatele plní
ten, kdo byl k plnění těchto úkolů u těchto poslanců
příslušný podle těchto předpisů. To platí obdobně též
pro účast těchto poslanců na úrazovém pojištění za-
městnanců podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Pro zdanění odměn, odchodného, starobního
důchodu, důchodu, příspěvků, naturálních plnění a ná-
hrad výdajů poskytovaných z rozpočtu Evropské unie
poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na

území České republiky, kteří byli členy Evropského
parlamentu ve volebním období, které skončilo v roce
2009, a byli v roce 2009 znovu zvoleni a rozhodli se pro
uplatňování dosavadního národního systému po celou
dobu své činnosti, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve
znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem vo-
lebního období Evropského parlamentu, které začne
v roce 2009.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. I

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/
/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zá-
kona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/
/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000
Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb.,
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/
/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb. a zákona č. 122/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odstavec 2 zní:
„(2) Pokutu ukládá ve všech případech porušení

mlčenlivosti podle § 24 příslušné finanční ředitelství.
Porušil-li však povinnost mlčenlivosti pracovník fi-
nančního ředitelství nebo ústředního orgánu státní
správy, ukládá pokutu ministerstvo. Stejnopis rozhod-
nutí o uložení pokuty zašle finanční ředitelství daňo-
vému subjektu dotčenému porušením mlčenlivosti.“.

2. V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nesta-

noví-li tento nebo zvláštní daňový zákon jinak, pokud
nejde o případ, kdy správce daně reaguje na tvrzení
daňového subjektu beze změny nebo je odůvodnění
tomuto daňovému subjektu známé z jiného doku-
mentu. V takovém případě správce daně na tento do-
kument ve svém rozhodnutí odkáže. V odůvodnění
správce daně stručně a jasně uvede důvody pro vydání
rozhodnutí. V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vy-
dáno na základě dokazování, správce daně dále uvede,
které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy
opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hod-
nocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní
stránce.“.

3. V § 44 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výzvy správce daně podle odstavce 1 není

potřeba, bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto
o úpadku daňového subjektu a má-li být splněna po-
vinnost uložená daňovému subjektu podle § 40b
odst. 1.“.

4. V § 46 se na konci odstavce 7 doplňuje věta,
která zní: „Pokud správce daně vydá dodatečný pla-
tební výměr po provedené daňové kontrole, má odvo-
lání proti němu odkladný účinek.“.

5. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví

jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok
na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňo-
vacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo
do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní,
které nemají zdaňovací období.“.

6. V § 60 odstavec 3 zní:
„(3) Povolení posečkání daně a povolení splátek

může být vázáno na podmínky. Po dobu, po kterou
daňový subjekt tyto podmínky plní, se skutečnost po-
volení posečkání a povolení splátek zohledňuje při vy-
stavení potvrzení podle § 62 odst. 7.“.

7. § 72 včetně nadpisu zní:

„§ 72
Zástavní právo

(1) K zajištění daňové pohledávky a jejího příslu-
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šenství může správce daně zřídit rozhodnutím zástavní
právo. Ke zjištění předmětu zástavy má správce daně
oprávnění podle § 15. V ostatním platí ustanovení ob-
čanského zákoníku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Rozhodnutí musí obsahovat označení daňové
pohledávky, její výši a předmět zástavního práva.

(3) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva může
správce daně z vlastního anebo z jiného podnětu změ-
nit anebo zrušit.

(4) Správce daně je oprávněn pro účely podle od-
stavce 1 vyzvat daňového dlužníka, aby předložil sou-
pis svého majetku. Daňový dlužník je povinen této vý-
zvě ve stanovené lhůtě vyhovět.

(5) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí
o zřízení zástavního práva daňovému dlužníkovi. Zá-
stavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemo-
vitostí, jakož i k dalším věcem, o kterých jsou vedeny
veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení
zástavního práva katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu,
kdo vede veřejný registr.

(6) Správce daně může rozhodnout o zřízení zá-
stavního práva k majetku vlastníka, odlišného od daňo-
vého dlužníka, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na
základě písemného souhlasu vlastníka s úředně ověře-
ným podpisem.

(7) Zajištění daňového nedoplatku, včetně nákladů
vzniklých s převzetím zástavy správcem daně, se pro-
vádí na náklady daňového dlužníka. Neuhradí-li da-
ňový dlužník tyto náklady, správce daně je oprávněn
je vymáhat postupem podle § 73 a 73a.

(8) Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce
daně zaniká rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým
správce daně ruší zástavní právo.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. II

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zá-
kona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/
/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998
Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zá-

kona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona
č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/
/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001
Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zá-
kona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,
zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005
Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/
/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zt), které zní:

„zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým
vozidlem 3d) (dále jen „paušální výdaj na do-
pravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu
silničním motorovým vozidlem podle písmene k)
bodu 4 tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč za každý
celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo
období, za které se podává daňové přiznání, ve
kterém poplatník využíval příslušné silniční moto-
rové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení
zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle
§ 10, a současně toto silniční motorové vozidlo
nepřenechal ani po část příslušného kalendářního
měsíce k užívání jiné osobě. Používá-li poplatník
některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplat-
ňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k do-
sažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze
na takové silniční motorového vozidlo uplatnit
pouze část paušálního výdaje na dopravu stanove-
ného dle předchozí věty ve výši 80 % této částky
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(dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“).
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní
v souladu s předchozí větou krácený paušální vý-
daj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona
platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v sou-
ladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje
na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění
a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto
zákona se má za to, že poplatník užívá silniční
motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální
výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění
nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak pro-
hlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na
dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní sil-
niční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá
do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňo-
vací období nebo období, za které se podává da-
ňové přiznání.“.

2. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zp), které zní:
„zp) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty

a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním
silničního motorového vozidla23d), u kterého po-
platník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 %
ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vy-
naložených v souvislosti se silničním motorovým
vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit

krácený paušální výdaj na dopravu. U silničního
motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní
paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit ná-
hradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.“.

3. V § 28 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Při
odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je
poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na
dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % od-
pisů.“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt), § 25 odst. 1
písm. zp) a § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se poprvé použijí pro zdaňovací období nebo období,
za které se podává daňové přiznání, které započalo
v roce 2009.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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305

ZÁKON

ze dne 24. července 2009,

kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alko-
holem a jinými návykovými látkami a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. a zá-
kona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 zní:

„§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) prodejnou provozovna určená k prodeji zboží

a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního právního předpisu3),

b) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba,
která splňuje podmínky stanovené zvláštními
právními předpisy3), 4), 5),

c) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory ob-
chodních domů, nákupních středisek a velkoprode-
jen se specializovanými odděleními nebo pulty,

d) specializovaným oddělením velkoplošných prode-
jen i stavebně neoddělené, zjevně a viditelně ozna-
čené prostory provozoven určené k nabídce alko-
holických nápojů,

e) specializovanou prodejnou prodejna s úzkým sor-
timentem zboží stejného nebo obdobného charak-
teru,

f) smíšenou prodejnou prodejna se širokým sorti-
mentem potravinářského a spotřebního zboží
a prodejna s prodejem zboží s převahou potravin,
v níž je doplňkově prodáváno další zboží,

g) zařízením společného stravování zařízení poskytu-
jící stravovací služby podle zvláštních právních
předpisů4), 6),

h) tabákovým výrobkem výrobek určený ke kouření,
šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben
zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky
upraveného,

i) tabákovou potřebou výrobek sloužící ke kouření,

šňupání, sání nebo žvýkání tabáku, s výjimkou vý-
robků plnících funkci uměleckého předmětu,

j) elektronickou cigaretou výrobek napodobující
funkci tabákového výrobku nebo tabákové po-
třeby, jehož účelem je vdechování nikotinových
výparů, včetně příslušenství takových výrobků,

k) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alko-
holickým nápojem se rozumí též nápoj, který není
uveden ve větě první, pokud obsahuje více než
0,5 objemového procenta alkoholu,

l) škodlivým užíváním způsob užívání tabákových
výrobků, alkoholu nebo jiných návykových látek,
vedoucí k poškození tělesného nebo duševního
zdraví uživatele,

m) škodami působenými tabákovými výrobky, alko-
holem a jinými návykovými látkami škody, které
zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chro-
nická onemocnění, úrazy, otravy a škody způso-
bené dopravními nehodami, poškození plodu v tě-
hotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, ze-
jména ztrátu zaměstnání a rodinné problémy,
včetně škod ekonomických souvisejících s užívá-
ním těchto látek, požáry a kriminalitu,

n) protidrogovou politikou zahrnující primární pre-
venci, sekundární prevenci a terciární prevenci
soubor právních, organizačních a dalších opatření
přijímaných a prováděných na úrovni vlády,
správních úřadů a orgánů územních samospráv-
ných celků s cílem snižovat dostupnost tabáko-
vých výrobků, alkoholu a jiných návykových látek
a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež
z jejich užívání plynou, a vzniklé škody mírnit,

o) orientačním vyšetřením dechová zkouška, odběr
slin nebo stěr z kůže nebo sliznic,

p) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické
vyšetření lékařem a podle jeho ordinace provedení
dechové zkoušky nebo odběru vzorků biologic-
kého materiálu,

q) odběrem biologického materiálu zejména odběr
vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru
z kůže či sliznic,

r) záchytnou službou činnost zajišťující vyšetření,
ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alko-
holu a jiných návykových látek na záchytné sta-
nici,
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s) kuřáckým zařízením zařízení společného stravo-
vání provozovaného na základě hostinské čin-
nosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že
v prostorách přístupných zákazníkům je kouření
povoleno a provedl příslušné označení v souladu
s tímto zákonem,

t) nekuřáckým zařízením zařízení společného stra-
vování provozovaného na základě hostinské čin-
nosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že
v prostorách přístupných zákazníkům je kouření
zakázáno a provedl příslušné označení v souladu
s tímto zákonem,

u) zařízením s vyhrazenými prostory zařízení společ-
ného stravování provozovaného na základě hos-
tinské činnosti5), v němž jsou některé jeho pro-
story přístupné zákazníkům vyhrazeny pro ku-
řáky a jiné prostory vyhrazeny pro nekuřáky a je-
hož provozovatel rozhodl, ve kterých prostorách
přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve
kterých prostorách přístupných zákazníkům je
kouření povoleno a provedl příslušné označení
v souladu s tímto zákonem.

3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví při práci.

5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 274/2003 Sb.“.

3. V § 3 větě první se za slova „Tabákové vý-
robky“ vkládají slova „ , tabákové potřeby a elektro-
nické cigarety“.

4. § 4 zní:

„§ 4

Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb
a elektronických cigaret pomocí prodejních automatů,
u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let
věku, je zakázán. Zásilkový prodej a veškeré další
formy prodeje výrobků uvedených ve větě první, při
kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zaká-
zány.“.

5. § 5 zní:

„§ 5

(1) Zakazuje se prodej a výroba potravinářských
výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled ta-
bákových výrobků nebo tabákových potřeb.

(2) Zakazuje se dovoz potravinářských výrobků
nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových
výrobků nebo tabákových potřeb.“.

6. V § 6 odst. 1 se za slova „tabákové výrobky“
vkládají slova „ , tabákové potřeby a elektronické ciga-
rety“.

7. V § 6 odst. 2 se za slova „tabákových výrobků“
vkládají slova „ , tabákových potřeb a elektronických
cigaret“.

8. V § 7 odst. 1 se za slova „na místech prodeje
tabákových výrobků“ vkládají slova „ , tabákových
potřeb a elektronických cigaret“.

9. V § 7 odst. 2 se za slova „tabákové výrobky“
vkládají slova „ , tabákové potřeby a elektronické ciga-
rety“.

10. V 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) na veřejných místech, kterými jsou

1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;
2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory bu-

dov státních orgánů a orgánů územních samo-
správných celků;

3. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory za-
řízení zřízených státem nebo územními samo-
správnými celky;

4. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory fi-
nančních institucí;

5. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní
dopravy a městské hromadné dopravy;

6. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory bu-
dov související s veřejnou dopravou;

7. kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné
silniční a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy,

s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kou-
ření vyhrazených a při pobytu osob trvale větra-
ných do prostor mimo budovu,“.

11. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve

vnitřních prostorách vyhrazených pro nekuřáky
v zařízeních s vyhrazenými prostory,“.

12. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení

všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatric-
kých oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu zá-
vislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v pro-
storách stavebně oddělených, ke kouření vyhraze-
ných a při pobytu osob trvale větraných do pro-
stor mimo budovu,“.

13. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Ve vnitřních prostorách budov užívaných

státními orgány, orgány územních samosprávných
celků, zařízení zřízených státem nebo územním samo-
správným celkem poskytujících veřejné služby a finanč-
ních institucí včetně jejich zařízení společného stravo-
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vání jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajis-
tit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před
škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1
tím není dotčeno.“.

14. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) U vstupu do zařízení společného stravování

provozovaného na základě hostinské činnosti5) je jeho
provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajiš-
těna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda
jde o

a) nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou
značkou „Kouření zakázáno“ (obrázek č. 1 pří-
lohy),

b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou
značkou „Kouření povoleno“ (obrázek č. 2 pří-
lohy), nebo

c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být ozna-
čeno grafickou značkou „Stavebně oddělené pro-
story pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek č. 3 pří-
lohy) a zároveň prostory, v nichž je kouření za-
kázáno, musí být označeny grafickou značkou
„Kouření zakázáno“ (obrázek č. 1 přílohy) a pro-
story, v nichž je kouření povoleno, musí být ozna-
čeny grafickou značkou „Kouření povoleno“ (ob-
rázek č. 2 přílohy).

Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto
zákona. Velikost grafických značek „Kouření za-
kázáno“ a „Kouření povoleno“ musí být nejméně
12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky „Stavebně
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ musí být
nejméně 16 cm x 24 cm.“.

15. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými

prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít zajiš-
těné dostatečné větrání podle požadavků stanovených
zvláštním právním předpisem4). Zařízení s vyhrazenými
prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povo-
leno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření
zakázáno.“.

16. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Místa, kde je kouření zakázáno, je jejich pro-

vozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou
značkou „Kouření zakázáno“. Místa ke kouření vyhra-
zená je jejich provozovatel povinen označit zjevně vi-
ditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“.
Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto
zákona. Velikost grafických značek musí být nejméně
12 cm x 16 cm.“.

17. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

„§ 9a

Obec v samostatné působnosti může obecně zá-
vaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření

na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně pří-
stupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách
budov určených pro pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních
a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo
akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.“.

18. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Zakazuje se prodej a výroba hraček napodo-

bujících tvar a vzhled alkoholických nápojů.“.

19. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Zakazuje se dovoz hraček napodobujících
tvar a vzhled alkoholických nápojů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

20. V 12 odst. 1 písm. e) se slovo „prostředích“
nahrazuje slovem „prostředcích“.

21. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodej-

ních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám
mladším 18 let věku, se zakazuje. Zásilkový prodej
a veškeré další formy prodeje, při kterých není možno
ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.“.

22. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Protialkoholní a protitoxikomanická zá-

chytná stanice (dále jen „záchytná stanice“) je zdravot-
nické zařízení, které zřizuje územně samosprávný ce-
lek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči
poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak,
aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná
služba.“.

23. V § 22 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) zajišťuje záchytnou službu na svém území dle po-

třeby; za tímto účelem zřizuje nebo zakládá zá-
chytné stanice, nemůže-li zajistit tuto službu zá-
chytnými stanicemi, provozovanými jinými práv-
nickými osobami nebo fyzickými osobami,“.

24. V § 22 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) koordinuje zřizování, zakládání a činnost záchyt-

ných stanic zřizovaných či zakládaných obcemi
v samostatné působnosti či fyzickými nebo práv-
nickým osobami,“.

25. V § 22 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) je oprávněná zřizovat či zakládat záchytné stanice,

nebo se podílet na financování takových stanic.“.

26. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

„§ 24

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených
tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 5 a § 11
odst. 1 a 2, vykonává
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a) obec v přenesené působnosti,
b) obecní policie,
c) Policie České republiky,
d) v případě stravovacích služeb též orgán ochrany

veřejného zdraví.

(2) Kontrolu dodržování povinností podle § 5
odst. 1 a § 11 odst. 1 vykonává Česká obchodní in-
spekce.

(3) Kontrolu dodržování povinností podle § 5
odst. 2 a § 11 odst. 2 vykonává celní úřad.

(4) Sankce za správní delikty ukládají orgány uve-
dené v odstavci 1 písm. a) a d) a v odstavcích 2 a 3.

(5) Při provádění kontroly a při ukládání sankcí
postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních
předpisů20).

(6) Fyzická nebo právnická osoba se jako provo-
zovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) neprovede povinné značení podle tohoto zákona,
b) umožní kouření na místě, na němž je kouření

tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou
obce zakázáno,

c) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu,
elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj
mimo místa tímto zákonem pro prodej stanovená,

d) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu,
elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj po-
mocí prodejního automatu, u něhož nelze vyloučit
prodej osobě mladší 18 let věku nebo pomocí jiné
formy, u které není možno ověřit věk kupujícího,

e) prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek
nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabáko-
vého výrobku nebo tabákové potřeby anebo
hračku napodobující tvar a vzhled alkoholického
nápoje,

f) nezajistí prodej tabákových výrobků, tabákových
potřeb nebo alkoholických nápojů anebo podávání
alkoholických nápojů osobou uvedenou v § 7
odst. 2 a v § 11 odst. 3,

g) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu,
elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj na
akci určené pro osoby mladší 18 let anebo podá
alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mlad-
ší 18 let,

h) prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let,
i) prodá tabákový výrobek, elektronickou cigaretu

nebo alkoholický nápoj osobě mladší 18 let anebo
podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.

(7) Zdravotnické zařízení, které poskytuje substi-
tuční léčbu, se dopustí správního deliktu tím, že v roz-
poru s § 20 odst. 2 písm. j) nenahlásí pacienty do Ná-
rodního registru uživatelů lékařsky indikovaných sub-
stitučních látek.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta ve výši

a) až 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 6 písm. a),

b) 5 000 Kč až 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 6 písm. b) a odstavce 7,

c) 10 000 Kč až 50 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 6 písm. c) až h),

d) 50 000 Kč až 500 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 6 písm. i).

(9) Za správní delikt podle odstavce 6 písm. c)
až i) a odstavce 7 lze navíc uložit provozovateli zákaz
činnosti až na dobu 2 let.

(10) Při stanovení sankce se přihlédne k délce
doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okol-
nostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo a k ná-
sledkům tohoto jednání.

(11) Řízení o uložení sankce lze zahájit do 1 roku
ode dne, kdy se kontrolní orgány o porušení povin-
nosti dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo.

(12) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání
uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(13) Na řízení o správních deliktech se vztahuje
správní řád.

(14) Orgán, který pokutu uložil, ji vybírá. Pokuta
je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokuty ulo-
žené obcí, která je příjmem rozpočtu obce. Při vybírání
a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvlášt-
ního právního předpisu21).

(15) Probíhá-li souběžně několik řízení o tomtéž
správním deliktu, v řízení pokračuje a dokončí je orgán,
který řízení zahájil jako první.

20) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České ob-
chodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

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

27. § 26 se zrušuje.

28. Doplňuje se příloha, která zní:
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„Příloha k zákonu č. 379/2005 Sb.
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Obrázek č. 3“.
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Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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306

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2009,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění
takto:

1. V § 25 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem
„patnáctý“.

2. V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141
odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c),
§ 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164
odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3
písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2,
§ 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283
odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b)
a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „čtrnácti“ nahrazuje
slovem „patnácti“.

3. V § 42 písm. l) se slovo „větší“ nahrazuje slo-
vem „vyšší“.

4. V § 55 odst. 1 se za slova „odnětí svobody
(§ 59)“ vkládají slova „ , ukládání trestu odnětí svobody
pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch orga-
nizované zločinecké skupiny (§ 108)“.

5. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při
ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet
až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet
let.“.

6. V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a při výkonu kontroly poskytne veške-
rou potřebnou součinnost“.

7. V § 94 odst. 3 se slova „zákaz činnosti, peněžitý
trest, trest zákazu pobytu“ nahrazují slovy „peněžitý
trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce“.

8. V § 108 odstavec 2 zní:
„(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svo-

body může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat
dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svo-

body nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice
převyšovat třicet let.“.

9. V § 140 odst. 3 písm. f), § 145 odst. 2 písm. e),
§ 146 odst. 2 písm. d) a § 353 odst. 2 písm. e) se za
slova „zdravotnického zaměstnání nebo povolání“
vkládají slova „směřujícího k záchraně života nebo
ochraně zdraví“ a za slova „obdobnou povinnost“ se
vkládají slova „při ochraně života, zdraví nebo ma-
jetku“.

10. V § 141 odstavec 1 zní:
„(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení

ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného
hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavržení-
hodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem
odnětí svobody na tři léta až deset let.“.

11. V § 145 odst. 3, § 159 odst. 4, § 164 odst. 4,
§ 170 odst. 3, § 172 odst. 4, § 186 odst. 6, § 281 odst. 3,
§ 325 odst. 4, § 344 odst. 3, § 382 odst. 4 a § 383 odst. 4
se slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „šestnáct“.

12. Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 146a
Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na
zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku
nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v dů-
sledku předchozího zavrženíhodného jednání poškoze-
ného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na
jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těž-
kou újmu na zdraví.

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na
zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku
nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v dů-
sledku předchozího zavrženíhodného jednání poškoze-
ného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na
čtyři léta.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou
nebo více osobách,

b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo
c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v od-
stavci 1 nebo 3 smrt.“.

13. V § 149 odst. 4, § 283 odst. 4 a § 323 odst. 4 se
slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „osmnáct“.

14. V § 168 odst. 5, § 173 odst. 4, § 174 odst. 4,
§ 185 odst. 4 a § 187 odst. 4 se slovo „šestnáct“ na-
hrazuje slovem „osmnáct“.

15. V § 186 odstavec 1 zní:
„(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo

pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu se-
beukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému
chování, nebo

kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje
jeho bezbrannosti,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři
léta nebo zákazem činnosti.“.

16. V § 186 odst. 2 se slova „ , jeho bezbrannosti“
zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Čl. II

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se mění
takto:

1. V části první se body 15, 29 a 30 zrušují.

2. V části první bodě 21 se slovo „čtrnácti“ na-
hrazuje slovem „patnácti“.

3. V části druhé se body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79
zrušují.

4. V části druhé bodě 4 se slovo „čtrnácti“ nahra-
zuje slovem „patnácti“ a slovo „čtrnáctý“ se nahrazuje
slovem „patnáctý“.

5. V části druhé bodech 5, 6 a 10 se slova „a slovo
„patnácti“ se nahrazuje slovem „čtrnácti“ “ zrušují.

6. V části druhé bodech 76 a 78 se slovo „čtrnácti“
nahrazuje slovem „patnácti“.

7. V části čtvrté bodě 1 se slovo „čtrnáctý“ nahra-
zuje slovem „patnáctý“.

8. V části páté se body 1, 2, 7 a 8 zrušují.

9. V části jedenácté se bod 1 zrušuje.

10. Část dvanáctá se zrušuje.

11. V části třinácté se body 1 až 3, 5 až 19 a 21
zrušují.

12. V části čtrnácté se body 1 a 2 zrušují.

13. V části patnácté se bod 2 zrušuje.

14. V části šestnácté se body 1, 2, 4 a 5 zrušují.

15. V části sedmnácté se body 1, 2, 4 a 6 až 12
zrušují.

16. V části dvacáté šesté se v bodech 2 a 3 číslo
„14“ nahrazuje číslem „15“.

17. V části dvacáté sedmé se body 4 až 7 zrušují.

18. Části třicátá šestá až čtyřicátá pátá se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona

o základních registrech

Čl. III

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, se mění takto:

1. V části osmdesáté se v bodech 4, 11, 16, 20, 24,
38 a 59 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

2. V části devadesáté páté se v bodech 39, 41 a 51
slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

3. V části sto šedesáté třetí se v bodě 4 slova
„14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního řádu

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona
č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/
/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb.,
zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona
č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/
/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/
/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997
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Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb.,
zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona
č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.
a zákona č. 272/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 152 odst. 1 písm. c) se za slovo „svobody“
vkládají slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

2. V § 152 odst. 2 se za slovo „vazby“ vkládají
slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

3. V § 155 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) O povinnosti odsouzeného k náhradě ná-
kladů spojených s výkonem trestu domácího vězení
rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda
senátu soudu prvního stupně.“.

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

4. V § 155 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 až 3“
nahrazují slovy „podle odstavců 1 až 4“.

5. Za § 334g se vkládá nový § 334h, který zní:

„§ 334h

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stano-
vit podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vě-
zení.“.

6. V § 460z odst. 1 písm. a) se slova „§ 51 trest-
ního zákona“ nahrazují slovy „§ 66 trestního záko-
níku“.

7. V § 460z odst. 1 písm. b) se slova „§ 55 trest-
ního zákona“ nahrazují slovy „§ 70 trestního záko-

níku“ a slova „§ 56a trestního zákona“ se nahrazují
slovy „§ 71 trestního zákoníku“.

8. V § 460z odst. 1 písm. c) se slova „§ 73 trest-
ního zákona“ nahrazují slovy „§ 101 trestního záko-
níku“ a slova „§ 73a trestního zákona“ se nahrazují
slovy „§ 102 trestního zákoníku“.

9. V § 460z odst. 3 se slova „§ 93 trestního zá-
kona“ nahrazují slovy „§ 312 trestního zákoníku“
a slova „§ 95 trestního zákona“ se nahrazují slovy
„§ 311 trestního zákoníku“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. V

V § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb.,
odstavec 2 zní:

„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle od-
stavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. VI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/
/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. Název části druhé zní: „OPIS, VÝPIS A JINÉ
INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRES-
TŮ“.

2. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně
poznámky pod čarou č. 5b zní:

„§ 16b

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí infor-
mace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které
jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vylouče-
ní podle přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství o ústřední databázi pro vy-
loučení5b).

5b) Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne
17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.“.

Dosavadní § 16b až 16e se označují jako § 16c až 16f.
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ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 52/2009 Sb.

Čl. VII

V zákoně č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,
s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem
1. července 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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