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ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona
č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/
/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990
Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zá-
kona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona
č. 104/1995, zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996
Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zá-
kona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona
č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/
/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000
Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/
/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004
Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb.,
zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 155/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 51a poznámka pod čarou č. 2b zní:

„2b) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo
obchodní prostory.

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřimě-
řených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne
20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uza-
vřených na dálku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze
dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb
informační společnosti, zejména elektronického obchodu,
na vnitřním trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze
dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebi-
tele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS
a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze
dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k ně-
kterým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího
zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produk-
tech, o dalším prodeji a o výměně.“.

2. § 58 až 65 včetně nadpisů znějí:

„Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání
ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

§ 58

(1) Ustanovení § 59 až 71 se použijí na spotřebi-
telskou smlouvu, ve které se za úplatu sjednává

a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva uzavřena
na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání
ubytovacího zařízení“),

b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva uza-
vřena na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouho-
dobý rekreační produkt“),

c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání
ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreač-
ního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spo-
třebitelům vzájemně převést právo užívat ubyto-
vací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným
užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „vý-
měna“).

(2) Ustanovení § 59 až 71 se použijí i na smlouvu
o smlouvě budoucí, ve které se spotřebitel zavazuje
uzavřít smlouvu podle odstavce 1.
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§ 59

Pokud smlouva podle § 58 obsahuje ujednání,
které umožňuje obnovit smlouvu nebo prodloužit zá-
vazek bez výslovného projevu spotřebitele tak, že cel-
ková doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok,
má se za to, že je smlouva uzavřena na dobu delší než
jeden rok.

§ 60

Informace poskytované před uzavřením smlouvy

(1) Poskytovatel, za kterého se pro účely § 58
až 71 považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti nebo kdokoliv, kdo
jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, poskytne
spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem před-
tím, než strany uzavřou smlouvu podle § 58 nebo než
je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy podle § 58, bezplatně na formuláři jasným
a srozumitelným způsobem informace, které spolu s ná-
ležitostmi formuláře stanoví vláda nařízením.

(2) Poskytovatel rovněž výslovně upozorní spo-
třebitele na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku
lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných
plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro od-
stoupení.

§ 61

(1) Poskytovatel je povinen v každé reklamě nebo
nabídce dočasného užívání ubytovacího zařízení, dlou-
hodobého rekreačního produktu, dalšího prodeje nebo
výměny uvést, jak a kde lze získat informace podle § 60
odst. 1.

(2) Jsou-li dočasné užívání ubytovacího zařízení,
dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo vý-
měna nabízeny v rámci nabídkové nebo prodejní akce,
je poskytovatel povinen na pozvánce zřetelně uvést ob-
chodní účel a povahu akce a po celou dobu trvání této
akce dát spotřebiteli k dispozici informace podle § 60
odst. 1.

§ 62

Informace uváděné ve smlouvě

(1) Součástí smlouvy podle § 58 musí být infor-
mace poskytnuté poskytovatelem spotřebiteli podle
§ 60 odst. 1. To neplatí, jestliže si změnu v obsahu
smlouvy smluvní strany výslovně sjednaly nebo pokud
je změna vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi,

které jsou na vůli poskytovatele nezávislé a kterým ne-
bylo možné zabránit.

(2) Má-li se obsah smlouvy lišit od informací podle
§ 60 odst. 1, musí poskytovatel spotřebitele na změny
písemně upozornit tak, aby k nim měl spotřebitel
snadný přístup, a to ještě před uzavřením smlouvy.
Změny musí být ve smlouvě výslovně označeny.

(3) Poskytovatel uvede ve smlouvě bydliště, místo
podnikání nebo sídlo každé ze smluvních stran a datum
a místo jejího uzavření.

§ 63

(1) Poskytovatel zajistí, aby ujednání o právu na
odstoupení od smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení
a o zákazu přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich za-
jištění v průběhu lhůty pro odstoupení podepsal spo-
třebitel každé zvlášť.

(2) Součástí smlouvy podle § 58 je formulář pro
odstoupení od smlouvy vyplněný poskytovatelem. Ná-
ležitosti formuláře stanoví vláda nařízením.

(3) Poskytovatel ihned po uzavření smlouvy předá
spotřebiteli její podepsané vyhotovení.

§ 64

(1) Informace podle § 60 odst. 1 poskytne posky-
tovatel spotřebiteli písemně, a to tak, aby k nim měl
spotřebitel snadný přístup.

(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena pí-
semně.

(3) Odstoupení od smlouvy musí být vždy uči-
něno písemně.

§ 65

Jazyk

(1) Má-li spotřebitel bydliště v některém z člen-
ských států Evropské unie nebo v některém ze států
tvořících Evropský hospodářský prostor nebo je-li
státním příslušníkem některého z těchto států, musí
mu poskytovatel informace stanovené v § 60 poskyt-
nout podle volby spotřebitele v jazyce nebo v jednom
z jazyků tohoto státu, pokud se jedná o úřední jazyk
Evropské unie nebo některého ze států tvořících
Evropský hospodářský prostor.

(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena podle
volby spotřebitele v jazyce členského státu Evropské
unie nebo některého ze států tvořících Evropský hos-
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podářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo
jehož je státním příslušníkem, pokud se jedná o úřední
jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících
Evropský hospodářský prostor. Liší-li se tento jazyk
od jazyka členského státu Evropské unie nebo někte-
rého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor,
na jehož území se nachází nemovitost nebo její část, na
niž se vztahuje smlouva, ve které se sjednává dočasné
užívání ubytovacího zařízení, předá poskytovatel spo-
třebiteli překlad textu smlouvy do tohoto jazyka, po-
kud se jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo ně-
kterého ze států tvořících Evropský hospodářský pro-
stor.“.

3. Za § 65 se vkládají nové § 66 až 71, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 66

(1) Uzavřel-li spotřebitel smlouvu, ve které se
sjednává dlouhodobý rekreační produkt, nepřihlíží se
k ujednání, které ho zavazuje hradit platby na základě
této smlouvy jinak než v rovnoměrných platbách roz-
dělených do ročních splátek v téže výši. To neplatí,
pokud si strany sjednají změnu výše ročních splátek
po prvním roce podle vývoje cen. Výzvu k provedení
splátky zašle poskytovatel spotřebiteli písmeně vždy
nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti.

(2) Spotřebitel má právo závazek ze smlouvy, kte-
rou byl sjednán dlouhodobý rekreační produkt, po za-
placení druhé splátky písemně vypovědět bez uvedení
důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl vyzván k za-
placení kterékoliv následující splátky; lhůta je zacho-
vána, pokud spotřebitel před jejím uplynutím výpověď
alespoň odešle. V takovém případě nemá poskytovatel
právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění.

§ 67

Odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy
podle § 58 ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez uve-
dení důvodu a bez jakékoliv sankce. Byla-li mu již po-
skytnuta služba, není z toho poskytovateli ničeho po-
vinen.

(2) Neobdrží-li spotřebitel alespoň jedno vyhoto-
vení smlouvy zároveň s jejím uzavřením, počne mu
běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy
toto vyhotovení obdrží.

(3) Nepředá-li poskytovatel spotřebiteli řádně vy-
plněný formulář pro odstoupení od smlouvy podle § 63

odst. 2, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode
dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne,
kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento
den později. Je-li spotřebiteli předán řádně vyplněný
formulář pro odstoupení od smlouvy písemně do
1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě
ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, na-
stal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení
čtrnáctým dnem od předání formuláře.

(4) Neposkytl-li poskytovatel spotřebiteli infor-
mace podle § 60 odst. 1, činí lhůta pro odstoupení od
smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva
uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel
její vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však
tyto informace spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode
dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne,
kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento
den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým
dnem od poskytnutí informací.

(5) Lhůta k uplatnění práva na odstoupení od
smlouvy je zachována, pokud je odstoupení od
smlouvy spotřebitelem odesláno před uplynutím této
lhůty.

Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy

§ 68

Uzavírá-li spotřebitel současně smlouvu, ve které
se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení,
a smlouvu, ve které se sjednává výměna, běží pro obě
smlouvy pouze jedna lhůta určená podle smlouvy, ve
které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

§ 69

(1) Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od
smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubyto-
vacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt nebo
výměna, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotře-
biteli požadovat ani přijmout na základě této smlouvy
platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.
Uzná-li v této době spotřebitel dluh z této smlouvy,
je uznání dluhu neplatné.

(2) V případě smlouvy, ve které se sjednává další
prodej, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebi-
teli požadovat ani přijmout jakékoli platby záloh ani
jiné plnění nebo jejich zajištění, dokud nedojde k nabytí
nebo převodu práva, nebo dokud povinnost poskyto-
vatele z této smlouvy nezanikne z jiného právního dů-
vodu. Uzná-li v této době spotřebitel dluh z této
smlouvy, je uznání dluhu neplatné.
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§ 70

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ve které se
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo
dlouhodobý rekreační produkt, vztahují se účinky od-
stoupení i na smlouvu, ve které se sjednává výměna,
jakož i na každou další vedlejší smlouvu nebo ujednání,
aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spo-
třebitele.

§ 71

Je-li finanční závazek spotřebitele hrazen odlože-
nou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou
finanční službou, kterou poskytuje spotřebiteli posky-
tovatel nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto
třetí osobou a poskytovatelem, vztahují se účinky od-
stoupení od smlouvy podle § 58 i na smlouvu o odlo-
žené platbě, půjčce, úvěru nebo jiné obdobné finanční
službě, aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady
pro spotřebitele.“.

4. V § 612 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro
spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na za-
kázku.“.

5. V § 620 odst. 1 větě první se středník nahrazuje
tečkou, část věty za středníkem a věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 4a se zrušují.

6. V § 620 odst. 4 se část věty druhé za slovy „věci
váží“ zrušuje.

7. V § 620 odst. 5 se za středník vkládá věta „tato
záruka musí být vždy v souladu se záručními podmín-
kami danými výrobcem a s jakoukoli související rekla-
mou.“.

8. V § 620 odst. 5 se dosavadní věta za středníkem
nahrazuje větou „V takovém případě musí záruční list
vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s pod-
mínkami podle odstavců 3 a 4.“.

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., 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. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se
mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o ne-
kalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitř-
ním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/
/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se křišťálového skla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližo-
vání právních a správních předpisů členských států týkají-
cích se označování materiálů používaných v hlavních čás-
tech obuvi prodávané spotřebiteli.
Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná po-
vaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo
bezpečnost spotřebitelů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o ná-
zvech textilií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji
a výměně.“.

2. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který včetně
poznámky pod čarou č. 30 zní:

„(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad
dodržováním povinností vyplývajících z ustanovení
občanského zákoníku30) upravujících smlouvu, ve které
se za úplatu sjednává

a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána
na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání
ubytovacího zařízení“),

b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjed-
nána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouho-
dobý rekreační produkt“),

c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání
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ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreač-
ního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spo-
třebiteli vzájemně převést právo užívat ubytovací
zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným uží-
váním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).

30) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

3. V § 24 odst. 1 úvodní větě se za slovem „do-
davatel“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo
„prodávající“ se vkládají slova „nebo jiný podnikatel“.

4. V § 24 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8,
který zní:

„(8) Správního deliktu se dopustí ten, kdo v sou-
vislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve které
se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího za-
řízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej
nebo výměna,

a) neposkytne spotřebiteli informace, které stanoví
zvláštní právní předpis, bezplatně a v dostatečném
předstihu před uzavřením smlouvy, nebo než je
spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy (dále jen „předsmluvní informace“),

b) neupozorní prokazatelně spotřebitele s dostateč-
ným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo
než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy, na jeho právo odstoupit od smlouvy,
nebo na délku lhůty pro odstoupení nebo na zákaz
přijetí záloh, jiných plnění nebo zajištění v průběhu
lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) neuvede informace o tom, kde a jak lze získat
předsmluvní informace při nabízení dočasného
užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobého re-
kreačního produktu, dalšího prodeje nebo vý-
měny,

d) neuvede zřetelně účel a povahu akce na pozvánce
na prodejní nebo nabídkovou akci nebo nezajistí,
aby byly po dobu trvání akce předsmluvní infor-
mace spotřebiteli k dispozici,

e) uvádí na trh nebo nabízí dočasné užívání ubytova-
cího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt
jako způsob zhodnocení finančních prostředků
spotřebitele,

f) neupozorní spotřebitele před uzavřením smlouvy
písemně na změny, liší-li se informace uvedené
v návrhu smlouvy od předsmluvních informací,
nebo tyto změny ve smlouvě výslovně neuvede,

g) neuvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání
nebo sídlo každé ze smluvních stran a datum
a místo uzavření smlouvy,

h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé
ujednání o právu na odstoupení od smlouvy,
o délce lhůty pro odstoupení od smlouvy a o zá-
kazu přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajiš-
tění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

i) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář
pro odstoupení od smlouvy,

j) nepředá spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy
její podepsané vyhotovení,

k) neposkytne spotřebiteli předsmluvní informace pí-
semně nebo písemně neupozorní na změny před-
smluvních informací podle § 62 odst. 2 občan-
ského zákoníku tak, aby k nim měl spotřebitel
snadný přístup,

l) neposkytne předsmluvní informace nebo neuzavře
se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném
v § 65 občanského zákoníku,

m) nerozdělí spotřebiteli u dlouhodobého rekreač-
ního produktu platby do ročních splátek v téže
výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li
to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k pro-
vedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede
dnem splatnosti, nebo

n) požaduje nebo přijímá od spotřebitele platby záloh
nebo jiné plnění nebo jejich zajištění v rozporu
s § 66 odst. 2 a § 69 občanského zákoníku.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9
až 11.

5. V § 24 odst. 10 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 8,“.

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

6. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene d)
slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

7. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „ , v jehož sta-
novách jsou tyto cíle uvedeny,“ nahrazují slovy „nebo
profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na
ochraně spotřebitele,“.

8. V § 26 se za slovo „Sdružení“ vkládají slova
„nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem
na ochraně spotřebitele,“ a za slovo „sdružení“ se vklá-
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dají slova „nebo profesní organizace, jež mají opráv-
něný zájem na ochraně spotřebitele,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním

Čl. III

V § 10 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním
právu soukromém a procesním, se doplňuje odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(4) V případě smlouvy, ve které se za úplatu sjed-
nává užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na
dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubyto-
vacího zařízení“), výhoda spojená s ubytováním, je-li
smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen
„dlouhodobý rekreační produkt“), pomoc při úplat-
ném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení
nebo dlouhodobého rekreačního produktu nebo účast
ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům
vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo
jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího
zařízení podle zvláštního právního předpisu9), je-li roz-
hodné právo jiné právo než právo členského státu
Evropské unie, nesmí být spotřebitel zbaven ochrany
podle práva členského státu Evropské unie, ve kterém
probíhá soudní řízení, pokud

a) se kterákoli z dotčených nemovitostí nachází na
území členského státu Evropské unie, nebo

b) podnikatel vykonává svoji činnost na území člen-
ského státu Evropské unie nebo výkon jeho čin-
nosti na území členského státu Evropské unie jak-
koli směřuje.

9) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona
č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona
č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/
/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007
Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližo-
vání právních a správních předpisů členských států týkají-
cích se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou
se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby
zahrnovala srovnávací reklamu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze
dne 11. května 2006 o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebiteli na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/
/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/
/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních prakti-
kách) (Text s významem pro EHP).
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května
1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění
směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kte-
rou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací
kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice
Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění
směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké
výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES,
kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES
ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se označování potravin, jejich nabí-
zení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/
/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se označování
potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Ko-
mise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin
obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text
s významem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se reklamy
na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabáko-
vými výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES
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ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality
a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování
a distribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/
/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června
2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se hu-
mánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
a čl. 64 a 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici
2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních
léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března
2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Spo-
lečenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text
s významem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se potravin určených
pro zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne
5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerál-
ních vod.
Čl. 69, čl. 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se
mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím
se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro
EHP).
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji
a o výměně.“.

2. Za § 5h se vkládá nový § 5i, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 26b zní:

„§ 5i

Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení
nebo s tím spojené služby

(1) Reklama na užívání jednoho nebo více ubyto-
vacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li
smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen
„dočasné užívání ubytovacího zařízení“), na výhodu
spojenou s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu
delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační pro-
dukt“), na pomoc při úplatném převodu dočasného
užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého re-

kreačního produktu (dále jen „další prodej“) nebo na
účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebi-
telům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení
nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubyto-
vacího zařízení (dále jen „výměna“) podle jiného práv-
ního předpisu26b), musí obsahovat údaj o právu spotře-
bitele získat informace, které musí být spotřebiteli po-
skytnuty před uzavřením smlouvy, nebo než je spotře-
bitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, včetně
uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto informace
získat.

(2) Za reklamu na dočasné užívání ubytovacího
zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej
nebo výměnu se považuje i nabídková nebo prodejní
akce, v rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlou-
hodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna.
Pozvánka na takové akce musí obsahovat zřetelné uve-
dení účelu a povahy akce.

(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo
dlouhodobý rekreační produkt nesmějí být nabízeny
reklamou jako způsob zhodnocení finančních pro-
středků spotřebitele.

26b) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5h“ vkládají
slova „ , § 5i“.

4. V § 8a odst. 2 písm. g) se za slova „§ 5h“ vklá-
dají slova „ , § 5i“.

5. V § 8a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 5h“ vkládají
slova „ , § 5i“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 23. února
2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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29

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011

o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky
za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu části
schodku státního rozpočtu České republiky

za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
úhrada části schodku státního rozpočtu České repu-
bliky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 148 164 009 000 Kč.

(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního
dluhopisového programu budou splaceny nejpozději
uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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30

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna daňového řádu

Čl. I

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zru-
šuje.

2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Prokurista právnické osoby je při správě daní opráv-
něn jednat jejím jménem, může-li podle udělené pro-
kury jednat samostatně.“.

3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d) společný zmocněnec, nebo

e) společný zástupce.“.

4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo
i její přijetí zmocněncem“ zrušují.

5. V § 28 odstavec 4 zní:

„(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce,
platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce
daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci
v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému
zmocněnci.“.

6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.

8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová
zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně pří-
slušnému správci daně“.

9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty,
jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahra-
zují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti
prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode
dne, kdy žádost obdržel“.

10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému

evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány
písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“.

11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které
nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky
daňový subjekt předem vhodným způsobem vyro-
zumí.“.

12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„V rámci projednání zprávy o daňové kontrole
správce“ nahrazují slovem „Správce“.

13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“
zrušují.

15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo
„nejméně“.

16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové
přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňo-
vých pohledávek“.

18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a splatná daň“.

19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňo-
vých pohledávek“.

20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v dů-
sledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.

21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v dů-
sledku“ nahrazují slovem „z“.

22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích od-
stavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „ne-
doplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohle-
dávky“.

23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona
upravujícího platební styk“ zrušují.

25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují
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slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení
daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“.

26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební
povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce
v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“.

27. V § 244 odst. 6 se za slova „řádné daňové
tvrzení“ vkládají slova „ve lhůtě“.

28. V § 265 bodu 2 se číslo „225“ nahrazuje číslem
„255“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. II

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona
č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/
/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb.,
zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 199/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 4 se za slova „vedoucí zaměst-
nanci“ vkládají slova „ , jakož i ostatní zaměstnanci,“.

2. V příloze č. 2 bodě II. se za slova „v Říčanech,“
vkládají slova „v Dobříši,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. III

V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/
/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu od-
stavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným
seznamem“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. IV

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve

znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb.,
zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/
/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zá-
kona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova „a výsledek
vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem“ zrušují.

3. § 13b včetně nadpisu zní:

„§ 13b

Stanovení daně

(1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací
období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň
vyměřována.

(2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním vý-
měrem, dodatečným platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem; stanovení daně hro-
madným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepo-
dává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem
31. ledna zdaňovacího období.“.

4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „srpna“ na-
hrazuje slovem „října“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí

Čl. V

V § 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona
č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 248/
/1995 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 148/2002
Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/
/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 8 zru-
šuje.
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ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dani silniční

Čl. VI

V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve
znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb.,
zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona
č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010
Sb., se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. VII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 44a odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahra-
zuje slovy „Generální finanční ředitelství“.

2. V § 44a odst. 10 se slovo „Ministerstvu“ nahra-
zuje slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.

3. V § 75b větě první se slovo „Ministerstvo“ na-
hrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Řízení o prominutí odvodu za porušení roz-
počtové kázně nebo penále za prodlení s ním souvise-
jící, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ne-
byla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Gene-
rální finanční ředitelství.

2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se
řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně nebo penále za prodlení s ním související převez-
me Generální finanční ředitelství.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích

Čl. IX

V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
za slova „celních orgánů“ vkládají slova „a pro účely
územních finančních orgánů“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna služebního zákona

Čl. X

V § 13 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňo-
vání těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve
správních úřadech (služební zákon), se za slova „ve
finančních úřadech“ vkládají slova „ , ve finančních
ředitelstvích“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 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.,
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zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/
/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova „o pro-
dloužení lhůty,“ zrušují.

2. V položce 1 bod 2 zní:

„2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
daňového účtu Kč 100

b) o daňovém domicilu Kč 100“.

3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku
není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení
bodu 1.

4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4
zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

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

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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31

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2011,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zá-
kona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 154/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“ na-
hrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 3 odst. 8 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají
slova „životního prostředí“.

3. V § 21 odst. 1 písm. f) se za slovo „zaměst-
nance“ vkládá slovo „provozovatele“.

4. V § 37a odst. 2 se slova „v rozsahu požadova-
ném těmito zařízeními příslušné“ nahrazují slovy „na
jejich vyžádání přiměřené“ a na konci textu se doplňují
slova „ ; obchodní tajemství a průmyslové vlastnictví
těchto výrobců tím není dotčeno“.

5. V § 37a odst. 5 písmeno a) zní:

„a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1
písm. c) a odstavci 3 zajistit přiměřeně dostupnou
síť sběrných míst vybraných autovraků a jejich
částí,“.

6. V § 37a odst. 6 se slovo „musí“ nahrazuje slo-
vem „uzavře“ a slovo „uzavřít“ se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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32

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. d) a v § 2 odst. 1 písm. r) se
slova „neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto
zákonu“ nahrazují slovy „živočichů pocházejících
z akvakultury“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „Bovinae“
vkládají slova „s výjimkou volně žijících živočichů15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„s. p.“ nahrazují slovy „státní příspěvkovou organi-
zaci“.

4. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktuali-
zuje seznam uznaných chovatelských sdružení a zpří-
stupní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup
ostatním členským státům a veřejnosti.“.

5. V § 6 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

6. V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktuali-
zuje seznam chovatelských podniků prasat a zpřístupní
jej způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním
členským státům a veřejnosti.“.

7. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 16 zní:

„(4) Kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných
hospodářských zvířat zajišťují podle veterinárního zá-
kona16) chovatelé a orgány veterinární správy a podle
tohoto zákona oprávněné osoby, uznaná chovatelská
sdružení a pověřená osoba.

16) § 5 odst. 1, § 44 a 52 zákona č. 166/1999 Sb.“.

8. V § 23 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé
nejméně 500 kusů na hospodářství, u drůbeže chovatelé
nejméně 100 kusů na hospodářství s produkcí násado-
vých vajec a u kura domácího též hejna nosnic pro
produkci konzumních vajec uváděných na trh, s výjim-
kou chovatelů plemenných ryb, chovatelů živočichů
pocházejících z akvakultury a chovatelů uvedených
v § 22 odst. 12, jsou povinni“.

9. V § 23 odst. 2 úvodní část ustanovení včetně
poznámky pod čarou č. 17 zní: „Chovatelé živočichů
pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám,
stanovených vyhláškou o veterinárních požadavcích
na živočichy pocházející z akvakultury17), kteří vlastní
nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo
nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního pro-
deje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

„17) Příloha č. 3 oddíl II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních
požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na
produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdo-
lávání některých nákaz vodních živočichů.“.

10. V § 23 odst. 4 písmena b) až d) včetně po-
známky pod čarou č. 18 znějí:

„b) zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního
listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanove-
ným vyhláškou a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie18) doplněny správné a úplné údaje
a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c) při přemisťování evidovaného zvířete předávat

Sbírka zákonů č. 32 / 2011Částka 11 Strana 311



nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem
také průkaz koně, kromě případů stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské unie18),
nebo průvodní list skotu,

d) dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo
průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené
osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu
koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního
listu skotu.

18) Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne
6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/
/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace
koňovitých.“.

11. V § 23a odst. 1 písmeno d) zní:

„d) po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání
průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo
po zpracování evidovaného zvířete v asanačním
podniku odeslání průvodního listu skotu nebo
průkazu koně pověřené osobě,“.

12. V § 23b se doplňují odstavce 9 až 14, které
znějí:

„(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České repu-
bliky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti po-
dle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9
písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlá-
šený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukon-
čení trvalého pobytu na území České republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nepřežil.

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nepřežil.

(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agen-
dového informačního systému evidence obyvatel nebo
agendového informačního systému cizinců, pouze po-
kud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.“.

13. V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které včetně po-
známky pod čarou č. 19 zní:
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„q) přidělovat výrobcům elektronických identifiká-
torů pro označování označovaných zvířat číselné
řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země
pro Českou republiku19).

19) ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí –
Část 1: Kódy zemí.“.

14. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova „§ 18
odst. 2“ vkládají slova „ , § 19 odst. 1“.

15. V § 27 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 17
odst. 4“ vkládají slova „ , § 19 odst. 1“.

16. V § 30 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo 3, která ne-
dosáhla předepsaného středoškolského vzdělání, se po-
važuje za osobu odborně způsobilou, pokud prokáže,
že v příslušném oboru vykonávala praxi nejméně po
dobu 5 let.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5
až 11.

17. V § 30 odst. 6 se slova „odstavců 3 a 4“ na-
hrazují slovy „odstavců 3 a 5“.

18. Příloha se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do dne uznání Národního hřebčína Kladruby nad
Labem, státní příspěvkové organizace, za chovatelské
sdružení podle § 5 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
považuje se za chovatelské sdružení Národní hřebčín
Kladruby n. L., státní podnik.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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33

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „stanoví“ vkládá slovo
„některé“ a slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na
trh“.

2. Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

„1) Čl. 6 směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998,
kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice
Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy
pro schvalování a registraci některých provozoven a doda-
vatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze
dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v plat-
ném znění.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002,
kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků
určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kte-
rou se zrušuje směrnice 79/700/EHS.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou
se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely
výživy, v platném znění.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze
dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství
pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léči-
vých přípravků v potravinách živočišného původu, v plat-
ném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001
ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci,
tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních
encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bez-
pečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002

ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lid-
skou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravi-
nách a krmivech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003
ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování gene-
ticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin
a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných orga-
nismů a o změně směrnice 2001/18/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve
výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005
ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na
hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí
pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočiš-
ného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady
91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008
o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a po-
dávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových
látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým
se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení
pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009
ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání
krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směr-
nice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS,
směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/
/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly do-
vozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného
původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, ve
znění nařízení Komise (EU) č. 212/2010.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES)

Sbírka zákonů č. 33 / 2011Strana 314 Částka 11



č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného
původu).
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu
2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz urči-
tých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kte-
rým se zrušuje rozhodnutí Komise č. 2008/798/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010,
kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové
gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům
kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje roz-
hodnutí č. 2008/352/ES.“.

3. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) V tomto zákoně se rozumí

a) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na
povrchu nebo v produktech určených ke krmení
zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro
zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které
mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci,
s výjimkou patogenních činitelů,

b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí
uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahují-
cího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato
lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku
produkce živočišných produktů určených pro po-
travu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezi-
dua doplňkových látek v množstvích přesahujících
maximální limity stanovené veterinárním záko-
nem2a) a předpisy Evropských společenství,

c) podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou
látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka
nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků
stanovených tímto zákonem, prováděcími práv-
ními předpisy vydanými k jeho provedení nebo
předpisy Evropských společenství, a jež nelze z to-
hoto důvodu užít pro původní účel, za předpo-
kladu, že u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo
premixu je zachována jeho zdravotní nezávadnost,

d) znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou
nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo
premix, nezpůsobilé ke krmení zvířat,

e) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bez-
pečnosti krmiva nebo doplňkové látky,

f) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která
má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo pre-
mix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh,

g) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která
zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky
nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla
v držení.“.

4. V § 2 odst. 2 se písmena a), h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena b) až g) a j) se označují jako pís-
mena a) až g).

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „zakáza-
ných látek“ nahrazují slovy „zakázaných materiálů“
a slova „popřípadě produktů“ se zrušují.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „ne-
žádoucí“ vkládá slovo „látky“ a slova „zakázané látky“
se nahrazují slovy „zakázaného materiálu“.

7. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „do oběhu anebo
je do oběhu“ nahrazují slovy „na trh nebo je na trh“.

8. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv
musí provozovatel krmivářského podniku2c) (dále jen
„provozovatel“) dodržet obsah a limity nežádoucích
látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2d). Pro-
dukty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším,
než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí
provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani
jinými produkty ke krmení.“.

9. V § 3 se odstavce 2, 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 3, 5, 6, 7 a 9 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a pre-
mixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít
produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže
překračují limity stanovené prováděcím právním před-
pisem, nebo obsahující cizí předměty, které mohou
ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, je-
jichž seznam stanoví prováděcí právní předpis.“.

11. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„(6) Dovoz produktů ke krmení, u kterých je to
požadováno předpisy Evropských společenství16), je
provozovatel povinen ohlásit předem Ústřednímu kon-
trolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen
„ústav“).

16) Například příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, čl. 3
nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, čl. 1 nařízení Komise
(EU) č. 258/2010.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 3 odst. 7 se písmena a), d), f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena b), c), e), h) a i) se označují jako
písmena a) až e).
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13. V § 3 odst. 7 písm. e) se slova „včetně analy-
tických a technologických tolerancí“ zrušují a na konci
textu se doplňují slova „ , kromě doplňkových látek, na
které se vztahují přímo použitelné předpisy Evrop-
ských společenství3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:

„3b) Například nařízení Komise (ES) č. 102/2009 o trvalém po-
volení doplňkové látky, nařízení Komise (ES) č. 214/2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o pod-
mínky povolení doplňkové látky Cycostat 66 G, nařízení
Komise (ES) č. 554/2008 o povolení 6-fytázy (Quantum
Phytase) jako doplňkové látky.“.

14. § 3b se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 4 odst. 1 se slova „Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „ústav“)“
nahrazují slovem „ústavu“.

16. V § 3 odst. 5, § 6 odst. 1, § 6a odst. 1, § 16
odst. 1 a v § 21a odst. 1 a 2 se slova „do oběhu“ na-
hrazují slovy „na trh“.

17. V § 7 odst. 1 písm. c) a v § 7 odst. 4 se slova
„zakázaných látek a produktů“ nahrazují slovy „zaká-
zaných materiálů“.

18. V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evrop-
ských společenství17) seznam schválených a registrova-
ných provozů způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

17) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/
/2005.“.

19. § 11 až 13 se zrušují.

20. V § 17 odst. 1 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

21. V § 17 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky kladené na odběr vzorků určených
k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech
ke krmení,

b) způsob zveřejnění metod a postupů laboratorního
zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení,
nejde-li o metody stanovené předpisy Evropských
společenství18).

18) Směrnice Komise 2002/63/ES.
Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009.“.

22. § 19 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 13c zrušuje.

23. § 19a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 19 a 20 zní:

„§ 19a

Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnosti
podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh
krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu
s § 3 odst. 1 až 6,

b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti
o schválení podle § 4 odst. 8,

c) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace
provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených
v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8,

d) nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7
odst. 1 písm. a) nebo b),

e) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových
látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c),

f) provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí
místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7
odst. 2,

g) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje
postupy podle § 7 odst. 3,

h) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7
odst. 4,

i) neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5,

j) nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením
podle § 18,

k) vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo
produkty, které byly získány anebo upraveny po-
mocí nových technologických postupů nebo které
nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich
výroby nebo uvádění na trh podle § 21a odst. 2,
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l) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství upravujícím používání krmiv
a jejich uvádění na trh19) použije nebo uvede na
trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které
nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv
na životní prostředí anebo životní podmínky zví-
řat,

m) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení
krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu
s předpisy Evropských společenství,

n) neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy
podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezin-
fekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14
odst. 2,

o) nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo
premixů v souladu s předpisy Evropských spole-
čenství,

p) nepřijme odpovídající hygienická opatření stano-
vená přímo použitelným předpisem Evropských
společenství9c),

q) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství upravujícím požadavky na hy-
gienu krmiv odebere nebo použije krmiva, do-
plňkové látky nebo premixy z neregistrovaných
nebo neschválených provozů20), nebo

r) poruší jinou povinnost stanovenou předpisy
Evropských společenství v oblasti krmiv1a).

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 17 odst. 8 nepostupuje
podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo ne-
uplatňuje metody stanovené pro postup při laborator-
ním zkoušení.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. i) až l),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), m) až q)
nebo podle odstavce 3,

c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. b), c), f) nebo r).

19) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009.
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009.

20) Čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 183/2005.“.

24. V § 20 odst. 1 se za slova „stanoveným tímto
zákonem“ vkládají slova „nebo předpisy Evropských
společenství21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003.“.

25. V § 21a odst. 8 se slova „prováděcím právním
předpisem v souladu s“ zrušují a za slovo „společen-
ství“ se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 13e.

26. Poznámka pod čarou č. 13e zní:

„13e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008.“.

27. V § 21a odst. 9 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí
a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle
zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Účinnost

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

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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34

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,
zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/
/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova „okamžik, kdy je vý-
robek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně
nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za
účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou
k němu poprvé převedena vlastnická práva“ nahrazují
slovy „první dodání výrobku na trh v rámci obchodní
činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí
k předání výrobku nebo převod vlastnického práva
k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spo-
třeby na trhu Evropské unie“.

2. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „ , popřípadě ochrannou známkou; za výrobce
se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků
nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví vý-
robek již uvedený na trh takovým způsobem, který
může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými
požadavky“.

3. V § 2 písm. e) se slova „ten, kdo“ nahrazují
slovy „osoba usazená v členském státě Evropské unie,
která“ a slova „nebo uvedení takového výrobku na trh
zprostředkuje“ se zrušují.

4. V § 2 písm. g) se slova „ ; dodáním výrobku na
trh je každé další jeho předání nebo převod po jeho
uvedení na trh (dále jen „distribuce“)“ zrušují.

5. V § 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) hospodářským subjektem výrobce, dovozce, dis-
tributor a zplnomocněný zástupce.“.

6. V § 7 odst. 7 písm. b) se za slovo „změny“
vkládá slovo „ , pozastavení“.

7. V § 11 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami
„V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody
u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žá-
dosti popis postupů a dalších činností při posuzová-
ní shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného po-
stupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“.

8. V § 11 odst. 4 větě první se slova „a podmínky
uvedené v rozhodnutí o autorizaci“ zrušují.

9. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti sta-
novené v tomto zákoně nebo na jeho základě, změní-li
se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhod-
nutí o autorizaci, zanikne-li potřeba existence autorizo-
vané osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba po-
žádá, Úřad rozhodne o

a) pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci,

b) změně rozhodnutí o autorizaci, nebo

c) zrušení rozhodnutí o autorizaci.“.

10. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti roz-
hodnutí o autorizaci podle odstavce 5 písm. a) stanoví
Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizo-
vaná osoba nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbyteč-
ného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy
za dostačující, zruší rozhodnutí o pozastavení účinnosti
rozhodnutí o autorizaci. Jestliže autorizovaná osoba ve
stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad
o změně či zrušení rozhodnutí o autorizaci.

(7) V případě zrušení rozhodnutí o autorizaci je
autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí předat Úřadu veškeré dokumenty, tý-
kající se posuzování shody prováděné touto osobou.

Sbírka zákonů č. 34 / 2011Strana 318 Částka 11



V případě změny nebo pozastavení účinnosti rozhod-
nutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po na-
bytí právní moci takového rozhodnutí předat doku-
menty podle věty první Úřadu, pokud o to Úřad po-
žádá.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8
až 10.

11. V § 11 odstavec 9 zní:

„(9) Autorizované osoby se stávají notifikova-
nými osobami oznámením podle § 7 odst. 7 písm. b)
nebo v případech stanovených nařízením vlády uply-
nutím stanovené lhůty od oznámení, pokud Evropská
komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této
lhůtě nevznesly námitky proti tomuto oznámení, a mo-
hou vykonávat činnost notifikované osoby ode dne do-
ručení sdělení Úřadu, že byly notifikovány.“.

12. V § 11a odst. 2 písmeno c) zní:

„c) v případech a v rozsahu stanoveném nařízením
vlády

1. vydat certifikát nebo jiný dokument, jestliže
bylo provedením příslušného postupu posou-
zení shody prokázáno, že výrobek splňuje tech-
nické požadavky stanovené v příslušném naří-
zení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b); platnost
tohoto certifikátu nebo jiného dokumentu mo-
hou autorizované osoby omezit, popřípadě po-
zastavit,

2. vyzvat výrobce, aby přijal vhodná nápravná
opatření, pokud autorizovaná osoba v průběhu
posouzení shody nebo následně zjistí, že vý-
robky nesplňují technické požadavky stano-
vené v příslušném nařízení vlády podle § 12
odst. 1 písm. b),

3. poskytovat kopie certifikátů nebo jiných doku-
mentů včetně souvisejících dokladů a informace
o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení certi-
fikátů nebo jiných dokumentů Úřadu, přísluš-
nému orgánu dozoru, notifikovaným nebo dal-
ším osobám, jejichž činnosti se uvedené doku-
menty týkají,

4. informovat Úřad o všech žádostech orgánů do-
zoru týkajících se činností posuzování shody,

5. informovat Úřad na vyžádání o jimi provede-
ných činnostech posuzování shody a o jakých-
koli jiných provedených činnostech, včetně
přeshraničních činností a zadávání subdodá-
vek.“.

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

„(4) Pokud autorizovaná osoba obdrží podnět po-
dle § 18 odst. 3, je povinna přezkoumat certifikát ne-
bo jiný dokument vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c)
bodu 1 a o výsledku přezkumu podat orgánu dozoru
zprávu.“.

14. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Stanovený výrobek může být uveden na trh
nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden
do provozu pouze za předpokladu, že splňuje tech-
nické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b),
po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12
odst. 3 a jsou-li splněny podmínky uvedené v od-
stavci 2. Pokud se dovozce před uvedením stanoveného
výrobku na trh domnívá nebo má i jen důvod se do-
mnívat, že tento výrobek nesplňuje technické poža-
davky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a navíc
ohrožuje zdraví, informuje o tom u výrobků stanove-
ných nařízením vlády příslušný orgán dozoru a vý-
robce.“.

15. V § 13 odst. 2 se za slovo „označením“ vklá-
dají slova „ , dalšími označeními“.

16. V § 13 odst. 8 se slovo „uvádí“ nahrazuje slo-
vem „dodává“.

17. V § 13 odstavec 9 zní:

„(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabrá-
nil distribuci stanovených výrobků, které zjevně ne-
splňují požadavky zákona, zejména výrobků, které ne-
jsou opatřeny stanoveným označením a dalšími ozna-
čeními. U výrobků stanovených nařízením vlády nesmí
distributor dodávat na trh stanovený výrobek, u kte-
rého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že ne-
splňuje technické požadavky stanovené podle § 12
odst. 1 písm. b). Pokud navíc stanovený výrobek ohro-
žuje zdraví, informuje o tom distributor příslušný
orgán dozoru, výrobce a dovozce.“.

18. V § 13 se za odstavec 9 vkládají nové od-
stavce 10 až 13, které znějí:

„(10) Výrobce nebo dovozce činí u výrobků sta-
novených nařízením vlády a s ohledem na jejich povahu
a rizika, která tyto výrobky představují, opatření za
účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

(11) Výrobce, dovozce nebo distributor, který se
domnívá nebo má důvod se domnívat, že stanovený
výrobek, který uvedl nebo dodal na trh, nesplňuje po-
žadavky tohoto zákona nebo nařízení vlády vydaného
k jeho provedení, je povinen u výrobků stanovených
nařízením vlády činit nezbytná opatření směřující
k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky,

Sbírka zákonů č. 34 / 2011Částka 11 Strana 319



stažení výrobku z trhu nebo navrácení stanoveného
výrobku, který již byl dodán uživateli; pokud navíc
stanovený výrobek ohrožuje zdraví, výrobce, dovozce
nebo distributor o tom neprodleně informuje příslušný
orgán dozoru.

(12) Výrobce, dovozce, distributor nebo zplno-
mocněný zástupce uchovává u výrobků stanovených
nařízením vlády údaje potřebné k identifikaci všech ho-
spodářských subjektů, které mu předaly stanovený vý-
robek a kterým předal stanovený výrobek.

(13) Dovozce nebo distributor zajistí u výrobků
stanovených nařízením vlády skladovací a přepravní
podmínky, které neohrožují soulad stanoveného vý-
robku, který hodlá uvést nebo dodat na trh, s poža-
davky tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 14.

19. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Orgány dozoru mohou, mají-li důvodné po-
chybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje technické
požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle
§ 12 odst. 1 písm. b), dát autorizované osobě podnět,
aby přezkoumala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2
písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený
výrobek nesplňuje požadavky podle věty první, orgány
dozoru mohou uložit autorizované osobě, aby přísluš-
ný certifikát odebrala.“.

20. V § 18a odst. 1 se za slova „uvádění na trh“
vkládají slova „ , uvádění do provozu“.

21. V § 18a odst. 3 se za slova „uvádění na trh“
vkládají slova „ , uvádění do provozu“.

22. V § 19a odst. 2 se za slovo „podle“ vkládají
slova „§ 11 odst. 7 nebo“.

23. V § 19a odst. 3 písm. c) se slova „§ 18a odst. 2,
4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 18a odst. 1, 3 nebo 4“.

24. V § 19a se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že jako

a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty
druhé,

b) distributor nesplní některou z povinností podle
§ 13 odst. 9,

c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povin-
ností podle § 13 odst. 10,

d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní někte-
rou z povinností podle § 13 odst. 11,

e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný
zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12,
nebo

f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle
§ 13 odst. 13.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

25. V § 19a odst. 5 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 4.“.

26. V § 19b odst. 4 se za slova „§ 19a odst. 3“
vkládají slova „a 4“.

27. V § 22 se slova „§ 11 odst. 1 a 2“ nahrazují
slovy „§ 11 odst. 1, 2 a 9“ a slova „a 13“ se nahrazují
slovy „ , § 13 a § 18 odst. 3“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. července
2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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