
Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 78 Rozeslána dne 4. července 2008 Cena Kč 35,–

O B S A H :

242. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

243. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

244. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok
2008

245. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

246. Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

247. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

248. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států
Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

249. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

250. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel



242

ZÁKON

ze dne 4. června 2008,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I
Změna školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb.,
zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 343/2007 Sb. a zákona č. 58/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 73 se slova „dovedností a postojů“ nahra-
zují slovy „a dovedností“.

2. § 78 včetně nadpisu zní:

„§ 78
Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní
zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené

prováděcím právním předpisem; žák může zvolit
pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve
škole, jíž je žákem,

c) matematika,
d) občanský a společenskovědní základ,
e) informatika a
f) předměty stanovené prováděcím právním předpi-

sem jako zkušební předměty pro nepovinné
zkoušky.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze
3 povinných zkoušek, a to zkoušek ze zkušebních
předmětů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a jed-
noho ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1
písm. c) až e). V rámci společné části maturitní zkoušky
může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky, a to
ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. f). Žák
nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního
předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

(3) Pro každou povinnou zkoušku má žák právo
zvolit si v termínu stanoveném prováděcím právním
předpisem buď základní úroveň obtížnosti, nebo vyšší
úroveň obtížnosti zkušebního předmětu. Zvolená úro-
veň obtížnosti zkušebních předmětů povinné zkoušky,
jakož i zvolené zkušební předměty nepovinné zkoušky
se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1. Škola zajišťuje
přípravu žáka na zkoušky nejméně v základní úrovni
obtížnosti, a to ve všech zkušebních předmětech,
z nichž lze konat povinné zkoušky.

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí ja-
zyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

a) formou didaktického testu,

b) formou písemné práce a

c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

(5) Zkoušky ze zkušebních předmětů uvedených
v odstavci 1 písm. c) až f) se konají formou didaktic-
kého testu. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto
zákona rozumí písemná zkouška, která je jednotně za-
dávána a centrálně vyhodnocována, a to způsobem a po-
dle kritérií stanovených prováděcím právním předpi-
sem.

(6) Ředitel školy může v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem a školním vzdělávacím pro-
gramem příslušného oboru vzdělání

a) rozhodnout, z kterého zkušebního předmětu po-
dle odstavce 1 písm. c) až e) budou žáci konat po-
vinnou zkoušku, nebo

b) určit zkušební předměty podle odstavce 1 písm. c)
až e), z nichž mohou žáci provést volbu zkušeb-
ního předmětu, z kterého budou konat povinnou
zkoušku.

(7) Ředitel školy je povinen rozhodnutí podle od-
stavce 6 zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole
a současně též způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, a to nejpozději 3 měsíce před termínem pro po-
dání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podle § 60
odst. 3 těmi uchazeči, kterých se toto rozhodnutí týká.
Pokud ředitel své rozhodnutí nezveřejní způsobem a ve
lhůtě podle věty první, má žák právo volby ze zkušeb-
ních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. c) až e).“.
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3. Za § 78 se vkládá nový § 78a, který zní:

„§ 78a

(1) Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou
být ověřovány zkouškami společné části maturitní
zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „ka-
talog“) pro příslušný zkušební předmět a úroveň ob-
tížnosti zkoušky. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy
nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zkoušky a dílčí zkoušky společné části matu-
ritní zkoušky konané formou didaktického testu a pí-
semné práce jsou neveřejné. Účast je povolena žákům
konajícím zkoušku, pedagogickému pracovníkovi po-
věřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen „zadava-
tel“), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komi-
sař“), řediteli školy a školním inspektorům České
školní inspekce.

(3) Dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.

(4) Žák koná společnou část maturitní zkoušky
v řádném termínu ve škole, jíž je žákem. Náhradní
a opravnou zkoušku žák koná ve škole stanovené Cen-
trem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Cen-
trum“), s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou,
kterou žák koná ve škole, v níž měl konat nebo konal
maturitní zkoušku v řádném termínu.

(5) Před konáním každé ze zkoušek společné části
maturitní zkoušky je žák povinen předložit zadavateli
nebo předsedovi zkušební maturitní komise svůj prů-
kaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení prů-
kazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totož-
nosti žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem
pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody nepřipuš-
tění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel nebo před-
seda zkušební maturitní komise v protokolu o maturitní
zkoušce.

(6) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné
zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní
zkoušky.“.

4. V § 79 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze

2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných
zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdě-
lávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím ja-
zykem národnostní menšiny je jednou z povinných
zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.

(2) Žák může dále v rámci profilové části matu-
ritní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák

může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené
ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou
v přihlášce podle § 81 odst. 1.

(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním
předpisem určí nabídku povinných a nepovinných
zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího
programu, včetně formy, témat a termínů konání těchto
zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně pří-
stupném místě ve škole a současně též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 12 mě-
síců před konáním první zkoušky profilové části matu-
ritní zkoušky.“.

5. V § 79 odst. 4 se za slovo „Zkoušky“ vkládají
slova „profilové části maturitní zkoušky“.

6. V § 79 odst. 5 se slova „a ústní zkoušky podle
odstavce 4 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „podle od-
stavce 4 písm. a) a zkoušky konané formou ústní
zkoušky podle odstavce 4 písm. b)“.

7. V § 79 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6
až 8.

8. V § 79 odstavec 6 zní:

„(6) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná
s výjimkou zkoušek konaných formou písemné
zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodno-
cení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky
jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu
ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických
oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.“.

9. V § 79 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

10. § 80 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 25 a 25a zní:

„§ 80

Orgány zajišťující maturitní zkoušku

(1) Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické
řízení průběhu společné části maturitní zkoušky, za ve-
dení evidence přihlášek a evidence výsledků maturit-
ních zkoušek. Ministerstvo určuje obsah zkoušek spo-
lečné části maturitní zkoušky, k tomu vydává a zveřej-
ňuje katalogy. Ministerstvo je správcem25) registru
žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků ma-
turitních zkoušek. Registr obsahuje za účelem identifi-
kace žáka rodné číslo žáka, a nebylo-li rodné číslo při-
děleno, jméno a příjmení žáka a datum a místo jeho
narození.

(2) Ministerstvo zřizuje Centrum jako organizační
složku státu. Centrum je účetní jednotkou.
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(3) Centrum
a) připravuje katalogy a zadání zkoušek společné
části maturitní zkoušky,

b) zajišťuje výrobu zadání zkoušek společné části ma-
turitní zkoušky a jejich distribuci do škol,

c) označuje zadání zkoušek společné části maturitní
zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně ne-
přístupné,

d) zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení vý-
sledků zkoušek společné části maturitní zkoušky,
s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou pí-
semné práce a formou ústní,

e) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pra-
covníků určených ředitelem školy k odborné pří-
pravě pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo
hodnotitele,

f) zajišťuje konání zkoušek ověřujících znalost práv-
ních předpisů upravujících organizaci, obsah a prů-
běh maturitní zkoušky,

g) vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně
vykonali zkoušku podle písmene f), osvědčení
o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komi-
saře nebo hodnotitele,

h) jmenuje komisaře,
i) je zpracovatelem25a) registru podle odstavce 1,
j) je správcem25) registru pedagogických pracovníků

oprávněných k výkonu funkce komisaře, zadava-
tele a hodnotitele; registr obsahuje také rodná čísla
pedagogických pracovníků, a nebylo-li rodné číslo
přiděleno, jméno a příjmení a datum a místo na-
rození.

(4) Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy
předsedy zkušebních maturitních komisí.

(5) Ředitel školy zejména
a) odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh

maturitní zkoušky ve škole,
b) jmenuje zadavatele a hodnotitele pro společnou
část maturitní zkoušky,

c) jmenuje ostatní členy zkušební maturitní komise,
vyjma jejího předsedy a

d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli
vykonat odbornou přípravu pro výkon funkce za-
davatele, komisaře nebo hodnotitele podle od-
stavce 3 písm. e).

25) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
25a) § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.“.

11. Za § 80 se vkládají nové § 80a a 80b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 80a

(1) Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky
profilové části maturitní zkoušky se konají před zku-
šební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je
jmenována pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro
více tříd, pokud se žáci vzdělávají ve stejném oboru
vzdělání. Členem zkušební maturitní komise je v pří-
padě dílčí zkoušky společné části konané ústní formou
také hodnotitel. Členem zkušební maturitní komise
může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké
nebo vyšší odborné školy. Na zkušební maturitní ko-
misi se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 obdobně.

(2) Předseda zkušební maturitní komise zabezpe-
čuje řádný průběh části maturitní zkoušky konané před
zkušební maturitní komisí ve škole.

(3) Komisař zabezpečuje řádný průběh společné
části maturitní zkoušky ve škole, s výjimkou dílčích
zkoušek konaných ústní formou.

(4) Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek
společné části maturitní zkoušky v učebně, s výjimkou
dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zadavatel za-
dává zkoušky společné části maturitní zkoušky, s vý-
jimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zada-
vatel je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky, a to v pří-
padě, že žák vážně nebo opakovaně porušil pravidla
pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem
vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení žáka ze
zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. Důvody
vyloučení žáka zaznamená zadavatel v protokolu o ma-
turitní zkoušce.

(5) Hodnotitel hodnotí dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky konané formou písemné práce.

(6) Komisařem, hodnotitelem a zadavatelem pro
daný zkušební předmět může být jmenován pouze
ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pra-
covnících2) splňuje předpoklady pro výkon činnosti
pedagogických pracovníků, splňuje odbornou kvalifi-
kaci stanovenou pro výkon dané funkce v prováděcím
právním předpisu a je držitelem platného osvědčení
o způsobilosti k výkonu dané funkce, vydaného Cen-
trem.

§ 80b

Informace veřejně nepřístupné
a povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zadání zkoušky společné části maturitní
zkoušky, jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně
nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za tako-
vou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postu-
pem stanoveným v prováděcím právním předpisu zve-
řejněno.
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(2) Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu,
aby informace označené jako veřejně nepřístupné byly
zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny
se s nimi seznamovat.

(3) Zaměstnanci Centra, jakož i další fyzické oso-
by, které přijdou do styku s informacemi veřejně ne-
přístupnými, jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o těchto informacích a neumožnit přístup k těmto in-
formacím neoprávněným osobám.

(4) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance
Centra zprostit pouze vedoucí Centra, v případě ve-
doucího Centra a další fyzické osoby ministr.“.

12. V § 81 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru,
a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo
žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa
jeho narození.“.

13. V § 81 odstavec 2 zní:
„(2) V případě, že žák povinnou zkoušku spo-

lečné části nebo profilové části maturitní zkoušky vy-
konal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to
nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák
vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou
zkoušku nekoná. Žák může konat opravnou zkoušku
společné části maturitní zkoušky v jiné úrovni obtíž-
nosti, než v jaké konal tuto zkoušku v řádném termínu.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítom-
nost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od
termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat
náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může
v závažných případech ředitel školy prominout. Koná-
ním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat
opravnou zkoušku.“.

14. V § 81 odst. 6 se za slova „podle tohoto zá-
kona“ vkládají slova „nebo podle předchozích právních
předpisů“ a věta druhá se zrušuje.

15. V § 81 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k pří-
pravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu sta-
noveném ředitelem školy.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8
až 11.

16. V § 81 odst. 8 se slova „z českého jazyka“
nahrazují slovy „ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura“.

17. V § 81 odst. 9 se slova „z českého jazyka“
nahrazují slovy „ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura“.

18. V § 81 odstavec 11 zní:

„(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem

a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kri-
téria hodnocení zkoušek společné části maturitní
zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria
hodnocení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování di-
daktických testů; nabídku cizích jazyků a nabídku
zkušebních předmětů nepovinných zkoušek spo-
lečné části maturitní zkoušky, pravidla určení na-
bídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
včetně formy, témat a období konání těchto
zkoušek, termíny pro volbu úrovně obtížnosti
zkoušek společné části maturitní zkoušky, termíny
a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky,
termíny a pravidla pro opakování dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce;

b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek spo-
lečné části maturitní zkoušky, způsob označování
zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky
nebo jeho části za informaci veřejně nepřístupnou
a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávně-
ných seznamovat se s informacemi veřejně nepří-
stupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení
společné a profilové části maturitní zkoušky, zajiš-
tění podmínek jejich průběhu a vyhodnocení vý-
sledků, podrobnější vymezení činnosti orgánů a fy-
zických osob zajišťujících maturitní zkoušky,
určení předmětů, k jejichž výuce musí být odborně
kvalifikovaný zadavatel, hodnotitel nebo komisař
pro daný zkušební předmět, obsah a formu osvěd-
čení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele nebo
komisaře, podrobnosti o činnosti zkušební matu-
ritní komise a počtu, výběru a jmenování jejích
členů a pravidla a termíny pro jmenování předsedů
zkušebních maturitních komisí, komisařů, zadava-
telů a hodnotitelů;

c) podrobnější pravidla o obsahu, formě, způsobu
a termínech podání přihlášky k maturitní, náhradní
nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě
a způsobu předávaní údajů z těchto přihlášek,
o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evi-
dencí podle § 80 odst. 1 a 3, o způsobu předávání
dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů
v nich obsažených a o náležitostech maturitních
protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání;

d) podmínky a způsob konání maturitní zkoušky
žáků se zdravotním postižením, zdravotním zne-
výhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky
v jazyce národnostní menšiny.“.

19. V § 82 odstavce 1 až 3 znějí:
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„(1) Každý, kdo konal
a) závěrečnou zkoušku,
b) zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo
c) dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky

formou písemné práce a ústní formou,
anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může
písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu
a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení,
a to do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek
zkoušky nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí
o vyloučení.

(2) Krajský úřad rozhodne o žádosti podle od-
stavce 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to
tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí
opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce
byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné
závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný prů-
běh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsle-
dek zkoušky potvrdí. Česká školní inspekce a Centrum
při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 poskytují krajskému
úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování
zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části ma-
turitní zkoušky konané formou písemné práce se koná
nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to
před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané formou písemné práce se koná v nej-
bližším možném termínu, který stanoví prováděcí
právní předpis.

(3) Každý, kdo konal zkoušku společné části ma-
turitní zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky konané for-
mou písemné práce a ústní formou, může písemně po-
žádat ministerstvo do 5 dnů ode dne, kdy mu byl ozná-
men výsledek zkoušek nebo kdy mu bylo oznámeno
rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, o přezkoumání
výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí
o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle
písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpoz-
ději do 10 dnů ode dne doručení žádosti.“.

20. § 113 až 113b včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 26a znějí:

„§ 113
Jednotlivá zkouška

(1) V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo
získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední
školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2
až 7 ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou
zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zá-
věrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části
maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu
nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z pří-

slušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané
škole.

(2) Jednotlivou zkoušku lze konat na základě při-
hlášky podané

a) vedoucímu Centra, pokud uchazeč hodlá konat
jednotlivou zkoušku odpovídající obsahem a for-
mou zkoušce společné části maturitní zkoušky;

b) řediteli školy podle odstavce 1 v ostatních přípa-
dech; ředitel školy sdělí uchazeči písemně nejpoz-
ději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může
požadovanou zkoušku konat.

Přihláška obsahuje rodné číslo uchazeče, bylo-li mu
přiděleno, jinak datum a místo jeho narození.

(3) Na konání, organizaci, průběh a hodnocení
jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou od-
povídá

a) závěrečné zkoušce, se obdobně použijí ustanovení
tohoto zákona upravující závěrečnou zkoušku,

b) absolutoriu, se obdobně použijí ustanovení tohoto
zákona upravující absolutorium,

c) zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně použijí
ustanovení tohoto zákona upravující maturitní
zkoušku s výjimkou:

1. jmenování předsedy zkušební maturitní ko-
mise; předsedu jmenuje v případech podle od-
stavce 2 písm. a) vedoucí Centra, v případech
podle odstavce 2 písm. b) je předsedou ředitel
školy nebo ředitelem pověřený pedagogický
pracovník;

2. termínů konání jednotlivé zkoušky, které v sou-
ladu s prováděcím právním předpisem stano-
vuje a zveřejňuje v případech podle odstavce 2
písm. a) Centrum a v případech podle od-
stavce 2 písm. b) ředitel školy.

(4) Jednotlivá zkouška podle odstavce 2 písm. a)
se koná ve škole, kterou určí Centrum. Před konáním
jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se ře-
diteli školy průkazem totožnosti opatřeným fotografií.
Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné po-
chybnosti o totožnosti uchazeče, který jej předkládá,
mohou být důvodem pro nepřipuštění uchazeče ke
zkoušce.

(5) Pokud se jedná o praktickou zkoušku z odbor-
ného výcviku nebo z odborných předmětů závěrečné
zkoušky nebo o zkoušku maturitní zkoušky konanou
formou praktické zkoušky, je podmínkou konání jed-
notlivé zkoušky podle odstavce 1 absolvování praktic-
kého vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým
vzdělávacím programem. Absolvování praktického vy-
učování může ředitel školy zčásti nebo zcela promi-
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nout, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi v čin-
nosti, která je předmětem praktického vyučování.

(6) Centrum a v případech podle odstavce 2
písm. b) ředitel školy vyrozumí uchazeče o výsledku
jednotlivé zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne ko-
nání zkoušky.

(7) Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná
úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát, a to
vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího ko-
nání zkoušky. Podmínkou je podání přihlášky podle
odstavce 2.

(8) Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé
zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce, které vy-
dává v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum
a v případech podle odstavce 2 písm. b) škola. Úspěš-
ným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská stupeň
vzdělání a v případě jednotlivé zkoušky zdravotnic-
kého oboru vzdělání ani způsobilost k výkonu zdra-
votnického povolání.

§ 113a

(1) Vykonání jednotlivých zkoušek se poskytuje
za úplatu, která je v případě podle § 113 odst. 2 písm. a)
příjmem státního rozpočtu, v ostatních případech pří-
jmem právnické osoby vykonávající činnost školy.
Právnická osoba vykonávající činnost školy, v níž se
konala zkouška podle § 113 odst. 2 písm. a), má nárok
na poskytnutí finančních prostředků ze státního roz-
počtu ve výši odpovídající podílu z úplaty za danou
zkoušku stanovenému prováděcím právním předpisem.

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem pravidla stanovení a zveřejnění termínů ko-
nání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny podá-
ní přihlášky k vykonání jednotlivé zkoušky, formu
a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotli-
vé zkoušky, a dále nejvyšší možnou úplatu za zkoušku
podle § 113 odst. 2 písm. a), nejvyšší možnou úplatu za
zkoušku podle § 113 odst. 2 písm. b) konanou ve škole
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
a podíl z úplaty za zkoušku pro účely poskytnutí fi-
nančních prostředků státního rozpočtu právnické
osobě vykonávající činnost školy podle odstavce 1 věty
druhé.

§ 113b

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání

(1) Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané
podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely
§ 63 považuje za doklad o předchozím vzdělávání.

(2) Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané

podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely
§ 70 považuje za doklad o částečném vzdělání žáka.

26a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

21. V § 113c se na konci textu odstavce 1 doplňuje
věta „V případě dílčích zkoušek konaných ústní for-
mou a zkoušek společné části maturitní zkoušky koná
žák zkoušky v termínech stanovených prováděcím
právním předpisem.“.

22. Za § 113c se vkládá nový § 113d, který zní:

„§ 113d

Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve
střední nebo vyšší odborné škole získat po úspěšném
vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucele-
ných částí učiva stanovených rámcovým a školním
vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělá-
vacím programem příslušného oboru vzdělání za všech-
ny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závě-
rečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria
podle tohoto zákona.“.

23. V § 172 odst. 5 se za slova „maturitní
zkoušky,“ vkládají slova „nejedná-li se o jmenování
předsedy zkušební maturitní komise a přezkoumání
průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané formou pí-
semné práce a ústní formou,“.

24. § 176 se zrušuje.

25. Za část sedmnáctou se vkládá nová část
osmnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST OSMNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§ 182a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, která přišla do styku s informacemi

veřejně nepřístupnými, poruší povinnost mlčenli-
vosti o informacích veřejně nepřístupných podle
§ 80b odst. 3,

b) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opa-
tření k odstranění nedostatků zjištěných při in-
spekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c)
a d) ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato
opatření nepřijme nebo je nesplní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
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uložit pokutu až do 500 000 Kč. Za přestupek podle
odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. a) v prvním
stupni projednává ministerstvo.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním
stupni projednává Česká školní inspekce. Pokuty za
tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní in-
spekce.“.
Dosavadní části osmnáctá a devatenáctá se označují
jako části devatenáctá a dvacátá.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zkoušku podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) zá-
kona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září
2009, koná žák poprvé v kalendářním roce 2012, a to
žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání matu-
ritní zkouškou ve školním roce 2011/2012, a žák, který
měl řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouš-
kou ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011, pokud
bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky
v kalendářním roce 2012.

2. Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání
maturitní zkouškou ve školním roce 2009/2010 nebo
2010/2011, může konat místo zkoušky z cizího jazyka
podle § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., ve

znění účinném ode dne 1. září 2009, zkoušku z mate-
matiky podle § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I
bodu 2 tohoto zákona.

3. Ustanovení § 78 odst. 2 věta třetí zákona č. 561/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2009, se
použije od 1. září 2011.

4. Pro konání maturitní zkoušky ve školním roce
2009/2010 jsou v účinnosti katalogy požadavků ke
zkouškám společné části maturitní zkoušky vydané po-
dle dosavadních právních předpisů.

5. Pokud se vzdělávání žáků, kteří mají konat ma-
turitní zkoušku, v souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/
/2004 Sb. neuskutečňovalo podle rámcového vzděláva-
cího programu, určí ředitel školy počet povinných
zkoušek profilové části maturitní zkoušky v souladu
s § 79 odst. 1 větou první zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 9, bodu 10,
pokud jde o § 80 odst. 3 a 4, bodu 11, pokud jde
o § 80a, bodů 12 až 17 a bodu 19, pokud jde o § 82
odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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243

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I
Změna školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb.,
zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 343/2007 Sb. a zákona č. 58/2008 Sb., se mění takto:

1. § 60 včetně nadpisu zní:

„§ 60
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání

ve střední škole

(1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ře-
ditel školy způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem. Počet kol přijímacího řízení není omezen.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je po-
vinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijí-
macího řízení. Termín pro první kolo přijímacího ří-
zení je stanoven prováděcím právním předpisem.

(2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy
rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací
zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž
obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu s rámco-
vým vzdělávacím programem základního vzdělávání.
V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení
stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání
přijímací zkoušky. Zaměření a náročnost přijímacích
zkoušek konaných v různých termínech prvního kola
přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosa-
žených při přijímacích zkouškách, musí umožnit sta-
novení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdě-
lávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li
ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje
o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého
uchazeče bez zbytečného odkladu.

(3) Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví
a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané

v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do
příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání
pro daný školní rok, a

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do
jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.

(4) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, po-
kud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel
školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky,
o stanovených jednotných kritériích a předpokládaném
počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy

a) pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdě-
lání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní
obory vzdělání do 31. ledna,

b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu
vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřej-
něna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro
první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli
příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném
ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b.

(6) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené
prováděcím právním předpisem a v případě nezletilého
uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.

(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní
formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdě-
lání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci
ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, ne-
lze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve
kterých se přijímací zkouška koná.

(8) Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího
řízení, pokud je ředitelem školy vyhlášena, se koná
v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijíma-
cího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní
termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání
přijímací zkoušky.

(9) Stejný termín pro konání přijímací zkoušky
nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo
jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není
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důvodem stanovení náhradního termínu konání přijí-
mací zkoušky nebo talentové zkoušky podle od-
stavce 12.

(10) Po ukončení prvního kola přijímacího řízení
může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu
žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž po-
stupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povin-
nosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další
kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v ter-
mínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však
14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijíma-
cího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních
dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

(11) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijí-
mací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedo-
staví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy
nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro při-
jímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy
náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo ta-
lentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpoz-
ději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací
nebo talentové zkoušky.

(12) V odůvodněných případech může ředitel
školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímací
nebo talentové zkoušky, a to na následující pracovní
dny, které bezprostředně navazují na termín stanovený
pro přijímací nebo talentovou zkoušku.

(13) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hod-
notí ředitel školy uchazeče podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělá-
vání,

b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové
zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací
zkoušce, je-li stanovena, a

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schop-
nosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

(14) Pokud plní podmínky přijímacího řízení více
uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich po-
řadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

(15) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud
je stanovena.

(16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do
3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací
zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými
uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy je-
jich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého ucha-
zeče.

(17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhod-
nutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu,
nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro
přijímací zkoušku.

(18) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních
dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou
nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele
poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednic-
tvím.

(19) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele
školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(20) Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se
v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a.

(21) Při přijímání do jiné formy vzdělávání se po-
stupuje obdobně jako při přijímání do denní formy
vzdělávání.

(22) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijí-
macího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu po-
čet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a for-
mách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní
přehled středních škol s údaji o počtu volných míst
v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání,
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

2. Za § 60 se vkládají nové § 60a a § 60b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 60a

Zápisový lístek

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem
příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané
střední škole slouží zápisový lístek.

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, ob-
drží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpoz-
ději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že
podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost ucha-
zeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa
trvalého bydliště uchazeče.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole,
který se účastní přijímacího řízení pro následující školní
rok, obdrží jeden zápisový lístek.
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(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem

a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob jejich evidence, a
c) podrobnosti o vydávání náhradních zápisových

lístků.

(5) Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpi-
sem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový
lístek vydal.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,
který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpoz-
ději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči
doručeno rozhodnutí o přijetí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6,
vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední
školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč,
který písemně požádá ředitele příslušné střední školy
o zpětné vydání zápisového lístku.

§ 60b

Termíny podání přihlášky
pro první kolo přijímacího řízení

(1) Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy
vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě
přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do
30. listopadu.

(2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední
školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.“.

3. V § 62 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V případě konání zkoušky v náhradním termínu, ne-
platí termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky
podle věty třetí.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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244

ZÁKON

ze dne 5. června 2008

o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
České republiky na rok 2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1
Státní dluhopisový program

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
úhrada části rozpočtovaného schodku státního roz-
počtu České republiky na rok 2008.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 60 032 364 000 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.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona
č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 8 se slova „odstavce 8“ nahrazují
slovy „odstavce 7“.

2. V § 21 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují
slovy „odstavce 7“ a slova „odstavce 13“ se nahrazují
slovy „odstavce 12“.

3. V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2
písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

4. V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1
písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“.

5. V § 57 odst. 6 písm. a) se za slova „v § 45
odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

6. V § 57 odst. 7 se za slova „v § 45 odst. 2
písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

7. V § 57 odst. 9 se v písmenu c) a v písmenu d) za
slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

8. V § 57 odst. 10 se v písmenu b) a v písmenu c)
za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

9. V § 57 odst. 14 se za slova „v § 45 odst. 2
písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 16/1993 Sb., ve znění zákona č. 302/1993
Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb.,
zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona
č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/
/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004
Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě druhé se slova „alespoň
12 tun“ nahrazují slovy „nad 3,5 tuny“.

2. V § 3 písm. d) se slova „Policie České repu-
bliky, vozidla požární ochrany“ nahrazují slovy „bez-
pečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovol-
ných hasičů“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů.“.

3. V § 3 písmeno f) zní:
„f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro do-

pravu nákladů s největší povolenou hmotností
méně než 12 tun, která
1. mají elektrický pohon,
2. mají hybridní pohon kombinující spalovací mo-

tor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn

označovaný jako LPG nebo stlačený zemní
plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrob-
cem ke spalování automobilového benzínu
a ethanolu 85 označovaného jako E85.“.

4. V § 6 odstavce 6 až 9 včetně poznámky pod
čarou č. 3e znějí:

„(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel
snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních
měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu
následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 %
po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje
kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí
u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při
změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení
sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit přísluš-
né snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci
zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby
daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení
sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od
1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby
Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže
poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle od-
stavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první re-
gistraci vozidla, vydaným příslušným registračním
orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem
na území České republiky, který má k dispozici údaje
k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České re-
publice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba
daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba
daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních
vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních
návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny
a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou použí-
vána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním
nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou před-
mětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro
cizí potřeby a jsou-li používána

a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za
účelem podnikání,

b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního
předpisu upravujícího získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozi-
del3e), nebo

c) fyzickými osobami.

3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování od-
borné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje
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o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních
přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmot-
ností 12 a více tun, za podmínek uvedených v od-
stavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení
sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.“.

6. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který zní:

„(6) Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla
se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10, platí pouze
jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční da-
ňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňova-
cího období.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

7. V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se

sníženou sazbou podle § 6 odst. 9, nepodávají daňové
přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozid-
la.“.

8. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí
poprvé za zdaňovací období roku 2009, s výjimkou
ustanovení § 6 odst. 6 a 7, která se použijí poprvé za
zdaňovací období roku 2008.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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247

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-

kacích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006
Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova „pokud zákon nestanoví
jinak (§ 87 odst. 1)“ zrušují.

2. V § 2 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t),
které zní:

„t) neúspěšným pokusem o volání se rozumí takové
volání, které bylo úspěšně spojeno, ale zůstalo bez
odezvy nebo došlo k zásahu právnické nebo fy-
zické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elek-
tronických komunikací,“.

Dosavadní písmena t) až w) se označují jako písmena u)
až x).

3. V § 10 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 13
a 115“ nahrazují slovy „na základě tohoto zákona,
zvláštního právního předpisu nebo na základě přímo
použitelného předpisu Evropských společenství5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

„5a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007
ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních
telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/
/21/ES.“.

4. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

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

5. V § 88 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchová-
vané podle § 97 odst. 3 měly stejnou kvalitu a pod-
léhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako pro-

vozní a lokalizační údaje při poskytování služby
elektronických komunikací,“.

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

6. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „podle písme-
ne a)“ nahrazují slovy „podle písmen a) a b)“.

7. V § 88 odst. 2 větě první a větě druhé se slova
„v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 1
písm. c)“.

8. V § 88 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. b)“
nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)“.

9. V § 91 odst. 4 se slova „§ 88 odst. 1 písm. b)“
nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 písm. c)“.

10. V § 97 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 37b zní:

„(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující ve-
řejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně do-
stupnou službu elektronických komunikací je povinna
uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vy-
tvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřej-
ných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích ve-
řejně dostupných služeb elektronických komunika-
cí37b). Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěš-
ných pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li tyto údaje vy-
tvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány
nebo zaznamenávány. Právnická nebo fyzická osoba,
která provozní a lokalizační údaje podle věty první
a druhé uchovává, je na požádání povinna je bezod-
kladně poskytnout orgánům oprávněným k jejich vy-
žádání podle zvláštního právního předpisu. Současně je
tato osoba povinna zajistit, aby s údaji podle věty první
a druhé nebyl uchováván obsah zpráv. Doba uchová-
vání těchto provozních a lokalizačních údajů nesmí být
kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců. Po uplynutí
této doby je osoba, která údaje podle věty první a druhé
uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly po-
skytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle
zvláštního předpisu nebo tento zákon nestanoví jinak
(§ 90).
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37b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze
dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně do-
stupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.“.

11. V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Rozsah provozních a lokalizačních údajů
uchovávaných podle odstavce 3, dobu jejich uchová-
vání podle odstavce 3 a formu a způsob jejich předává-
ní orgánům oprávněným k jejich využívání a dobu
uchovávání a způsob likvidace údajů, které byly po-
skytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle
zvláštního právního předpisu, stanoví prováděcí právní
předpis.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5
až 10.

12. V § 97 odst. 7 se slova „podle odstavců 1, 3
a 4“ nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 5“.

13. V § 97 odstavec 8 zní:
„(8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměst-

nanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vyžádaném
nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle
odstavců 1 a 2 a vyžádání a poskytnutí údajů podle
odstavců 3 a 5 a s tím souvisejících skutečnostech.“.

14. V § 97 odstavec 10 zní:
„(10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující ve-

řejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně do-
stupnou službu elektronických komunikací je povinna
vést evidenci

a) počtu případů, ve kterých na základě žádosti po-
skytla provozní a lokalizační údaje orgánům
oprávněným k jejich vyžádání,

b) doby, která v jednotlivých případech uplynula ode
dne, kdy zahájila uchovávání provozních a lokali-
začních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný
orgán požádal, a

c) počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí
provozních a lokalizačních údajů vyhovět.“.

15. V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující ve-

řejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně do-
stupnou službu elektronických komunikací je povinna
předávat Úřadu evidenci uvedenou v odstavci 10 sou-
hrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a to v elektro-
nické formě, nejpozději do 31. ledna následujícího ka-
lendářního roku. Předávaná evidence nesmí obsahovat

osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn obdržených
evidencí neprodleně předá Komisi.“.

16. V § 115 se na konci odstavce tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) kontrolu plnění povinností stanovených v přímo
použitelném předpisu Společenství5a).“.

17. V § 118 odst. 4 písm. n) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

18. V § 118 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p) nestanoví ceny za volání v souladu s přímo použi-
telným předpisem Společenství5a),

q) neposkytuje služby elektronických komunikací za
podmínek uvedených v přímo použitelném před-
pisu Společenství5a), nebo

r) porušuje povinnost zajištění transparentnosti ma-
loobchodní ceny roamingu stanovenou v přímo
použitelném předpisu Společenství5a).“.

19. V § 118 odstavec 11 zní:

„(11) Za správní delikt uvedený v odstavci 1
písm. a) až l) a písm. t), odstavci 2 písm. a) až d), od-
stavci 3, odstavci 4 písm. a) až c) a písm. p) až r),
odstavci 5 písm. a) až c), odstavci 6 písm. a) až c),
odstavci 7, odstavci 8 písm. a) až e), odstavci 9 písm. a)
až d) a písm. h) a odstavci 10 se uloží pokuta do výše
10 000 000 Kč nebo do 10 % z výnosů toho, komu se
pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účet-
ní období, maximálně však do výše 10 000 000 Kč.“.

20. V § 118 odst. 12 se slova „10 % z výnosů do-
sažených za poslední ukončený kalendářní rok, nejvýše
však 5 000 000 Kč“ nahrazují slovy „výše 5 000 000 Kč
nebo do 10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá,
dosažených za poslední ukončené účetní období, ma-
ximálně však do výše 5 000 000 Kč.“.

21. V § 150 odst. 3 se slova „§ 97 odst. 3“ nahra-
zují slovy „§ 97 odst. 4“.

22. V § 150 odst. 4 se slova „§ 97 odst. 4 a 8“ na-
hrazují slovy „§ 97 odst. 5 a 9“.

23. V § 150 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

Čl. II

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

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Sbírka zákonů č. 247 / 2008Částka 78 Strana 3613



248

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměst-
naneckého penzijního pojištění z členských států
Evropské unie na území České republiky a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V názvu zákona se za slova „z členských států
Evropské unie“ vkládají slova „nebo jiných států, které
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru,“.

2. Nadpis části první zní: „ČINNOST INSTI-
TUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO PO-
JIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ
UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU
SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROP-
SKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“.

3. V § 1 odst. 1 se slova „penzijních plánů a čin-
ností z nich vyplývajících“ nahrazují slovy „zaměstna-
neckého penzijního pojištění“ a slova „z členských
států Evropské unie (dále jen „členský stát“)“ se na-
hrazují slovy „ , kterým bylo uděleno povolení k této
činnosti v jiném členském státě Evropské unie než Čes-
ké republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.

4. V § 1 odst. 2 se za slova „důchodové pojištění,“
vkládají slova „úrazové pojištění,“.

5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
které zní:

„b) členským státem členský stát Evropské unie nebo
jiný stát, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c)
až i).

6. V § 2 písmeno e) zní:

„e) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí pří-
spěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojiš-
tění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj
prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně
výdělečně činná,“.

7. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Česká národní banka při výkonu své působ-
nosti podle tohoto zákona spolupracuje s Ministerstvem
práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do
jeho působnosti.“.

8. V § 4 písmeno a) zní:

„a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského
státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj ob-
držela informace o záměru instituce provozovat
zaměstnanecké penzijní pojištění v České repu-
blice, včetně hlavní charakteristiky penzijního
plánu, a označení konkrétního přispěvatele

1. požadavky právních předpisů České republiky
vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu
pojištění,

2. informace o investičních limitech, které se vzta-
hují na činnost instituce v České republice,

3. rozsah informací, které je instituce povinna po-
skytovat účastníkům a příjemcům v České re-
publice,“.

9. V § 4 písm. b) se za slova „jiných členských
států o“ vkládá slovo „významných“.

10. V § 4 písm. c) a d) se slova „penzijních plánů
a činností z nich vyplývajících“ nahrazují slovy „za-
městnaneckému penzijnímu pojištění“.

11. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Činnost instituce na území České republiky

(1) Instituce může na území České republiky vy-
konávat činnost, pokud

a) jí bylo uděleno povolení příslušným orgánem do-
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movského členského státu k provozování zaměst-
naneckého penzijního pojištění a

b) Česká národní banka informovala příslušný orgán
domovského členského státu podle § 4 písm. a)
nebo uplynula lhůta podle § 4 písm. a).

(2) Instituce uvedená v odstavci 1 vykonává svoji
činnost na územíČeské republiky v souladu s uděleným
povolením k činnosti, právními předpisy domovského
členského státu a právními předpisy České republiky
vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojiš-
tění.

(3) Instituce uvedená v odstavci 1 může na území
České republiky provozovat pouze zaměstnanecké
penzijní pojištění.“.

12. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„provozované institucemi“ nahrazují slovy „institucí
provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění“.

13. V § 7 odst. 2 větě první se slova „provozova-
ného pro přispěvatele“ zrušují a slova „provozování
penzijního“ nahrazují slovem „penzijním“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Dohled České národní banky

(1) Činnost instituce na území České republiky
podléhá dohledu České národní banky nad dodržová-
ním povinností stanovených právními předpisy vztahu-
jícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za
tímto účelem je Česká národní banka oprávněna poža-
dovat od instituce předložení dokumentů a poskytnutí
informací a vysvětlení, které se týkají provozování za-
městnaneckého penzijního pojištění, zejména řádných
účetních závěrek, výročních zpráv a prohlášení o zása-
dách investiční politiky.

(2) Po předchozím oznámení České národní
bance je příslušný orgán domovského členského státu
oprávněn vykonat kontrolu na místě u instituce, která
vykonává činnost na území České republiky.

(3) Pokud příslušný orgán domovského členského
státu instituce, která vykonává činnost na území České
republiky, požádá Českou národní banku o součinnost
při vykonání dohledu nad institucí, je Česká národní
banka povinna této žádosti vyhovět.

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že instituce,
která vykonává činnost na území České republiky, po-
rušila právní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému
penzijnímu pojištění, bez zbytečného odkladu o tom
informuje příslušný orgán domovského členského státu
instituce, a uvedené instituci uloží, aby ve lhůtě stano-

vené Českou národní bankou odstranila zjištěné nedo-
statky.

(5) Neodstraní-li instituce nedostatky podle od-
stavce 4, Česká národní banka požádá příslušný orgán
domovského členského státu, aby neprodleně přijal po-
třebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(6) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem
dohledu domovského členského státu, nevedou k od-
stranění zjištěných nedostatků v činnosti instituce,
nebo nebyla-li přijata žádná opatření, může Česká ná-
rodní banka, poté co informuje příslušný orgán do-
movského členského státu a v závislosti na povaze po-
rušení a jeho závažnosti

a) zakázat volné nakládání s aktivy instituce drže-
nými depozitářem fondu kolektivního investování
sídlícím na území České republiky nebo jiným
subjektem sídlícím na území České republiky,
který vykonává obdobnou činnost jako depozitář,
nebo

b) zakázat nebo omezit činnost instituce na území
České republiky; informaci o zákazu nebo ome-
zení činnosti Česká národní banka uvede v se-
znamu podle § 4 písm. e).“.

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

„§ 8a
Pořádková pokuta

(1) Instituci, která znemožní nebo závažně ztíží
výkon dohledu Českou národní bankou tím, že jí ne-
poskytne požadovanou součinnost podle § 8 odst. 1,
může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu
do výše 500 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode
dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty Česká
národní banka dbá, aby nebyla v hrubém nepoměru
k závažnosti následku a k významu předmětu řízení;
pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn uložených pokut
nesmí u téže osoby přesáhnout 2 000 000 Kč.

(4) Účastníkem řízení o uložení pořádkové po-
kuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta
uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení po-
řádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti
rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy od-
kladný účinek.

(5) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu
může Česká národní banka novým rozhodnutím pro-
minout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne ze-
jména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta
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uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším prů-
běhu řízení.

(6) Pořádkovou pokutu vybírá Česká národní
banka a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut
uložených podle tohoto zákona je příjmem státního
rozpočtu.“.

16. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9
Správní delikty právnických osob

(1) Depozitář fondu kolektivního investování
nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy insti-
tuce, která drží, a který má sídlo na území České repu-
bliky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozi-
tář, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 8
odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.

(2) Instituce se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost podle § 7, nebo
b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedo-

statky.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo od-
stavce 2 písm. b) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč
a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) pokuta
do 1 000 000 Kč.“.

17. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Pokuty za správní delikty podle tohoto zá-
kona vybírá Česká národní banka a vymáhá příslušný
celní úřad. Příjem z pokut uložených podle tohoto zá-
kona je příjmem státního rozpočtu.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

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

2. Pokuty nevymožené do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vymáhá příslušný celní úřad.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z člen-
ských států Evropské unie na území České republiky
a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění a o změně a doplnění některých souvise-
jících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto
zákonem.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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249

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č. 131/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se slova „umožní rostlinolékař-
ské správě provést potřebné šetření“ nahrazují slovy
„navrhne místo, ve kterém umožní rostlinolékařské
správě provést potřebné šetření“.

2. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Rostlinolékařská správa provede šetření po-
dle odstavce 1 toliko v místě, které splňuje minimální
požadavky na technické vybavení stanovené provádě-
cím právním předpisem. K provedení šetření při vý-
vozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,
které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření
škodlivých organismů, stanoví rostlinolékařská správa
místa provádění šetření a provozní režim těchto míst
a zveřejní je ve Věstníku. Za vysokou míru rizika se
považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat
viditelné příznaky napadení (dále jen „skryté napa-
dení“). Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty
a škodlivé organismy, způsobující na nich skryté na-
padení, stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3
až 9.

3. § 43 včetně nadpisu zní:

„§ 43
Kontrola přípravků

(1) Kontrolou přípravků se rozumí kontrola do-
držování podmínek, požadavků a povinností stanove-
ných tímto zákonem, jeho prováděcími právními před-
pisy a rozhodnutími rostlinolékařské správy fyzickým
a právnickým osobám a týkajících se přípravků jako
výrobků, jejich uvádění v České republice na trh, skla-
dování a používání.

(2) Kontrolou přípravků se rovněž rozumí jejich

laboratorní vyšetření, ověřující zda složení přípravku,
jeho chemické, fyzikální a technické vlastnosti, pří-
padně biologické vlastnosti (jde-li o přípravek obsahu-
jící mikroorganismy) jsou v souladu s podmínkami sta-
novenými v rozhodnutí o registraci, včetně údajů v pod-
kladech, na jejichž základě bylo rozhodnutí o registraci
vydáno.

(3) Používáním přípravku se rozumí všechny čin-
nosti, které přímo směřují k jeho aplikaci, zejména pří-
ruční nebo přechodné skladování mimo uvádění na trh,
bezprostřední zacházení s přípravkem, jeho ředění, mí-
chání a samotná aplikace pomocí mechanizačního pro-
středku.

(4) Kontrole podléhá i výroba, přebalování a opě-
tovné označování přípravků (§ 42), pokud tato činnost
směřuje k uvádění přípravků na trh.

(5) Při zjištění nedostatků je rostlinolékařská
správa oprávněna vydat opatření podle § 75 nebo
§ 76 odst. 1 písm. f); na skutečnosti, které byly důvo-
dem k vydání těchto opatření, se nevztahuje povinnost
mlčenlivosti podle správního řádu11).

(6) Vzorky spotřebitelského balení s přípravkem
v nezbytném množství pro laboratorní vyšetření ode-
bírá rostlinolékařská správa

a) na místě, kde dochází k prodeji nebo skladování
přípravku, po oznámení držiteli rozhodnutí o re-
gistraci nebo držiteli rozhodnutí o povolení do-
vozu souběžného přípravku do České republiky;
držitel je oprávněn se zúčastnit odběru v termínu,
který mu sdělí rostlinolékařská správa,

b) i bez oznámení držiteli rozhodnutí o registraci
nebo držiteli rozhodnutí o povolení dovozu sou-
běžného přípravku, je-li to vzhledem k okolnostem
účelné.

O odebrání vzorků se vyhotoví potvrzení, zahrnující
rovněž cenu odebraného vzorku, za kterou byl vzorek
jeho vlastníkem pořízen.

(7) Držitel rozhodnutí o registraci přípravku je
povinen na požadavek rostlinolékařské správy dodat
na vlastní náklad certifikované standardy účinných lá-
tek obsažených v kontrolovaných přípravcích.

(8) Držitel rozhodnutí o registraci nebo držitel
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povolení o dovozu souběžného přípravku hradí v pří-
padě odběru vzorků podle odstavce 6 písm. a) vlast-
níku přípravku cenu, za kterou byl vzorek vlastníkem
pořízen, uvedenou v potvrzení podle odstavce 6; o této
povinnosti jej zpraví rostlinolékařská správa.

(9) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že odebraný
vzorek podle odstavce 6 písm. b) vyhovuje zákonu
a prováděcím předpisům k němu, poskytne držiteli
rozhodnutí o registraci nebo držiteli povolení o dovozu
souběžného přípravku náhradu ve výši ceny, za kterou
byl vzorek pořízen, pokud držitel rozhodnutí o regis-
traci nebo držitel povolení o dovozu souběžného pří-
pravku o náhradu požádá ve lhůtě 6 měsíců ode dne,
kdy mu byl oznámen výsledek laboratorního vyšetření.
Náhradu rostlinolékařská správa poskytne nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy o ni držitel rozhodnutí o regis-
traci nebo držitel povolení o dovozu souběžného pří-
pravku požádal.

(10) Osoba, která při podnikatelské činnosti pří-
pravky skladuje a prodává spotřebitelům, je povinna
poskytnout součinnost při odběru vzorků přípravku
v jejím skladu v rámci postupu podle odstavce 6, pro-
váděné rostlinolékařskou správou, a strpět při odběru
vzorků přítomnost držitele rozhodnutí o registraci
nebo držitele povolení o dovozu souběžného pří-
pravku.

(11) Rostlinolékařská správa vykonává rovněž do-
zor podle zvláštního právního předpisu25).“.

4. V § 76 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 1
vkládá slovo „dovoz,“.

5. V § 76 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje rostlino-
lékařská správa individuálně určeným fyzickým nebo
právnickým osobám, a to po provedení potřebného od-
borného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení,
neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurče-
ného množství fyzických a nebo právnických osob, na-
řizuje je právním předpisem o mimořádných rostlino-
lékařských opatřeních, který se označuje názvem na-
řízení Státní rostlinolékařské správy. Nařízení Státní
rostlinolékařské správy se vyhlašuje vyvěšením na
úředních deskách ministerstva a rostlinolékařské správy
na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě
se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a roz-
hlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní rost-
linolékařské správy nabývá platnosti a účinnosti dnem
jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den

jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. Provozova-
tel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen
umožnit bezplatně zástupci rostlinolékařské správy vy-
hlášení opatření obsažených v nařízení Státní rostlino-
lékařské správy. Mimořádná rostlinolékařská opatření
se nařizují“.

6. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 1 se za slova „§ 34
odst. 3“ vkládají slova „a § 53“.

7. V § 76 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v případě zrušení nebo změny právního předpisu
o mimořádných rostlinolékařských opatřeních po-
stupuje podle odstavce 2 obdobně.“.

8. V § 79 odst. 1 písm. f) se za slovy „§ 21 odst. 1
a 3“ doplňují slova „a šetření při vývozu rostlin, rost-
linných produktů a jiných předmětů podle § 28 odst. 1
a 7“.

9. V § 86 odst. 1 větě první se za slova „odborně
způsobilou fyzickou osobou“ vkládají slova „nebo ab-
solventem odborného kurzu podle odstavce 4“ a za
slova „odbornou způsobilost“ se vkládají slova „nebo
být absolventem odborného kurzu“.

10. V § 86 odst. 1 větě druhé se za slovem „balení“
slova „a skladování přípravků distributory, pokud tito
zároveň neposkytují poradenství, jimž se ovlivňuje
používání přípravků“ zrušují.

11. V § 86 odst. 3 se za slova „odstavce 2 písm. b)
a c)“ vkládají slova „nebo absolvent odborného kurzu
podle odstavce 4“.

12. V § 86 odst. 4 se na konci doplňuje věta „Ab-
solventům kurzu se vydává osvědčení o absolvování
kurzu; náležitosti osvědčení stanoví prováděcí právní
předpis.“.

13. V § 88 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 15
odst. 1,“ vkládají slova „§ 16 odst. 2,“ a za slova
„§ 30 odst. 1,“ se vkládají slova „§ 72 odst. 10
písm. e),“.

14. V § 88 odst. 2 se slova „§ 71 odst. 1 písm. i)“
nahrazují slovy „§ 71 odst. 1 písm. h)“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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250

ZÁKON

ze dne 6. června 2008,

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky

v mimosoudních rehabilitacích

Čl. I

V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve
znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření Čes-
ké národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb.
a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a,
který včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15c zní:

„§ 15a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu fi-
nancí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických
osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplat-
něného nároku na finanční náhradu podle § 1 údaje
z informačního systému evidence obyvatel15a) údaje
o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí
fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu15b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
údaje o

a) státních občanech České republiky15c)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich

změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství, popřípadě více státních občan-

ství,
5. adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-

zích adres místa trvalého pobytu,
6. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky,

7. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o ne-

existenci manželství, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jed-
noho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu man-
želství,

8. datum a místo vzniku registrovaného partner-
ství (dále jen „partnerství“), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,

9. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo územíČeské republiky, datum a stát,
na jehož území k úmrtí došlo,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že
se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,

5. státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

6. druh a adresa místa pobytu,

7. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o ne-
existenci manželství, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
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právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jed-
noho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu man-
želství,

8. datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,

9. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.

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

15a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů.

15b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.
15c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního ob-

čanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. II

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/
/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/
/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 374/2007
Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova „odstavce 3“
nahrazují slovy „odstavce 2“.

2. V § 18a se odstavec 2 včetně poznámek pod
čarou č. 10a a 10b zrušuje.

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

3. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „rodné číslo
nebo“ a slova „číslo tohoto osobního dokladu, a v pří-
padě cestujícího, který ještě nedosáhl věku 18 let, též
jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jeho zákon-
ného zástupce,“ zrušují.

4. V § 18a odst. 4 se slova „odstavce 3“ nahrazují
slovy „odstavce 2“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České
republiky

Čl. III

V § 11a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, ve znění zákona č. 342/2006
Sb., odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 3j
znějí:

„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
údaje o

a) státních občanech České republiky3i)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich

změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a okres narození a u občana, který se na-

rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství, popřípadě více státních občan-

ství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-

zích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho
trvání,

11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zá-
konného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení,
jejich změna a datum narození,
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12. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku man-
želství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

13. datum a místo vzniku registrovaného partner-
ství (dále jen „partnerství“), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,

14. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li man-
želem nebo partnerem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a jejich změna manžela nebo
partnera a datum jeho narození,

15. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a jejich změna dítěte a datum
jeho narození,

16. o osvojeném dítěti
a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento

údaj v informačním systému evidence oby-
vatel veden jako blokovaný údaj3j),

b) původní a nové jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte,

c) původní a nové rodné číslo dítěte,

d) datum a místo narození,

e) rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvo-
jiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení, jejich změna
a datum narození osvojitele,

f) rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a jejich změna; tyto údaje se ne-
poskytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice,
která porodila dítě a písemně požádala

o utajení své osoby v souvislosti s poro-
dem,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí
o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,

17. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

18. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
den, který nepřežil,

19. záznam o poskytnutí údajů,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna, rodné příjmení,

2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě,
že se cizinec narodil na území České repu-
bliky, poskytuje se místo a okres narození,

5. rodné číslo,
6. státní občanství, popřípadě více státních ob-
čanství,

7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum ukončení po-

bytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním

úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není

umožněn vstup na území České republiky,
12. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-

ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku man-
želství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

13. datum a místo vzniku partnerství, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o neplat-
nosti nebo o neexistenci partnerství, datum zá-
niku partnerství smrtí jednoho z partnerů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném roz-
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hodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uve-
den jako den smrti, popřípadě jako den, který
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o zrušení partnerství,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, jejich změna a datum naro-
zení,

15. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, jejich změna a datum narození,

16. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna otce, matky, popřípadě jiného zákon-
ného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich
rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna a datum narození,

17. o osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem,

a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento
údaj v informačním systému evidence oby-
vatel veden jako blokovaný údaj3j),

b) původní a nové jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte,

c) původní a nové rodné číslo dítěte,

d) datum a místo narození,

e) rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvo-
jiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení, jejich změna
a datum narození osvojitele,

f) rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a jejich změna; tyto údaje se ne-
poskytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice,
která porodila dítě a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s poro-
dem,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí
o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,

18. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn
vstup na území České republiky,

19. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

20. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení

za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
den, který nepřežil,

21. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna
a) zletilého nezaopatřeného dítěte cizince

s povolením k pobytu na území České re-
publiky,

b) nezletilého cizince, který byl cizinci s po-
volením k pobytu na území České repu-
bliky nebo jeho manželu rozhodnutím pří-
slušného orgánu svěřen do náhradní ro-
dinné péče, nebo který byl cizincem s po-
volením k pobytu na území České
republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem
jeho poručníka je cizinec s povolením k po-
bytu na území České republiky,

c) osamělého cizince staršího 65 let nebo bez
ohledu na věk cizince, který se o sebe ne-
dokáže ze zdravotních důvodů sám posta-
rat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

d) cizince, který je nezaopatřeným přímým
příbuzným ve vzestupné nebo sestupné li-
nii nebo takovým příbuzným manžela ob-
čana Evropské unie,

e) rodiče nezletilého cizince, kterému byl
udělen azyl podle zvláštního právního
předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum naro-
zení.

22. záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou
a) důvod přidělení rodného čísla,
b) označení výdejového místa, které rodné číslo při-

dělilo,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě

rodné příjmení nositele rodného čísla,
d) rodné číslo,
e) v případě změny rodného čísla původní rodné čís-

lo, a to i jedná-li se o blokovaný údaj3j),
f) důvod provedení změny rodného čísla,
g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel při-

dělených před účinností zákona se tento údaj po-
skytne pouze tehdy, pokud jej lze zjistit z archiv-
ních materiálů,

h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného
čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území
se narodil,
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i) aktuální nepřidělená určená rodná čísla.

3j) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. IV

V § 13a odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu
v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dal-
ších zákonů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se slovo
„Komisi“ nahrazuje slovy „České národní bance“
a slovo „Komise“ se nahrazuje slovy „České národní
banky“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Čl. V

V zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/
/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 220/
/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se § 8 včetně poznámek
pod čarou č. 6a až 6d zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací

Čl. VI

V zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zá-
kona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se za § 138
vkládá nový § 138a, který včetně poznámek pod čarou
č. 43a až 43f zní:

„§ 138a

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu
pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informač-
ního systému evidence obyvatel43a) údaje o obyvatelích;
obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního

právního předpisu43b). Ministerstvo vnitra poskytuje
tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup.

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Úřadu pro
výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání
z registru rodných čísel43c) údaje o fyzických osobách,
kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uve-
deny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav
registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
údaje o

a) státních občanech České republiky43d)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich

změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a okres narození; u občana, který se na-

rodil v cizině, místo a stát, kde se občan na-
rodil,

5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-

zích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum

zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba
jeho trvání,

11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zá-
konného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna a datum narození,

12. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku man-
želství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
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13. datum a místo vzniku registrovaného partner-
ství (dále jen „partnerství“), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,

14. rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li
manželem, popřípadě partnerem cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, po-
případě jména, příjmení a jejich změna man-
žela, popřípadě partnera a datum jeho naro-
zení,

15. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizincem, který
nemá přiděleno rodné číslo, poskytuje se
jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich
změna a datum jeho narození,

16. o osvojeném dítěti
a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento

údaj v informačním systému evidence oby-
vatel veden jako blokovaný údaj43e),

b) původní a nové jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte,

c) původní a nové rodné číslo dítěte,
d) datum a místo narození,
e) rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvo-

jiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení, jejich změna
a datum narození osvojitele,

f) rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a jejich změna; tyto údaje se ne-
poskytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice,
která porodila dítě a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s poro-
dem,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí
o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,

17. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, datum
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

18. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna, rodné příjmení,

2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě,
že se cizinec narodil na území České repu-
bliky, poskytuje se údaj o místu a okrese na-
rození,

5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum ukončení po-

bytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním

úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není

umožněn vstup na území České republiky,
12. vyhoštění43f) a doba, po kterou není umožněn

vstup na území České republiky,
13. rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-

ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku man-
želství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna manžela, rodné číslo nebo datum na-
rození,

15. datum a místo vzniku partnerství, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o neplat-
nosti nebo o neexistenci partnerství, datum zá-
niku partnerství smrtí jednoho z partnerů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném roz-
hodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uve-
den jako den smrti, popřípadě jako den, který
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o zrušení partnerství,

16. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna partnera, rodné číslo nebo datum na-
rození,

17. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
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změna dítěte, rodné číslo, pokud je dítě oby-
vatelem; v případě, že rodné číslo nebylo při-
děleno, datum narození,

18. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna otce, matky, popřípadě jiného zákon-
ného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou
obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich
změna a datum narození,

19. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

20. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna,

rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné
číslo,

d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené

v cizině stát, na jehož území se narodila.

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

43a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci oby-
vatel), ve znění pozdějších předpisů.

43b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43c) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

a zákona č. 342/2006 Sb.
43d) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního ob-

čanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
43e) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

43f) § 57 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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