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377

ZÁKON

ze dne 7. října 2009,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/
/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 227/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „společenství1)“ vklá-
dají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný
předpis Evropských společenství1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

„1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007
ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících
v železniční přepravě.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1d se označují
jako poznámky pod čarou č. 1b až 1e, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

2. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 6h zní:

„(3) Dopravce, který provozuje veřejnou drážní
osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze re-
gionální, je dále povinen zveřejnit do 30. června kalen-
dářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb za
uplynulý kalendářní rok6h) a tuto zprávu poskytnout
Evropské železniční agentuře.

6h) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/
/2007.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 6h a 6i se označují
jako poznámky pod čarou č. 6i a 6j, a to včetně odkazů
na poznámky pod čarou.

3. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

Do dne 3. prosince 2014 se na provozování
vnitrostátní veřejné drážní osobní dopravy čl. 8, 10, 17,
čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. října
2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční
přepravě, dále čl. 7 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 2
písm. b), čl. 24 odst. 3 písm. b) a čl. 32 přílohy č. 1 a pří-
loha č. 2 k tomuto nařízení, nepoužijí.“.

4. V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství1a)
jako

a) dopravce nebo prodejce přepravních dokladů ne-
informuje cestující na stanici, kde není výdejna
jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti
zakoupit jízdní doklad telefonicky, prostřednic-
tvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici
nebo místu, kde jsou k dispozici výdejny jízdních
dokladů nebo prodejní automaty,

b) dopravce nebo provozovatel stanice nezavede ne-
diskriminační pravidla pro přístup platná pro pře-
pravu zdravotně postižených osob a osob s omeze-
nou schopností pohybu a orientace,

c) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provo-
zovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel ces-
tovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji
přepravních dokladů zdravotně postiženým oso-
bám nebo osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace úhradu dodatečných nákladů, kterou
nepožaduje v obdobných případech,

d) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provo-
zovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel ces-
tovní agentury neoprávněně odmítl přijmout re-
zervaci nebo vystavit přepravní doklad zdravotně
postižené osobě nebo osobě s omezenou schop-
ností pohybu a orientace nebo neoprávněně poža-
doval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou
osobou,

e) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provo-
zovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel ces-
tovní agentury neposkytuje na požádání informace
o přepravních podmínkách zdravotně postižených
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osob nebo osob s omezenou schopností pohybu
a orientace a o přístupnosti drážních vozidel a je-
jich vybavení pro tyto osoby,

f) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provo-
zovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel ces-
tovní agentury nevyrozumí na požádání písemně
do 5 pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiže-
nou osobu nebo osobu s omezenou schopností
pohybu a orientace o důvodech, proč jí odmítl při-
jmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo
proč požadoval, aby tato osoba byla doprovázena
jinou osobou,

g) dopravce nebo provozovatel stanice v rozporu
s příslušnými technickými specifikacemi propoje-
nosti nezajistí, aby stanice, nástupiště a vlakové
soupravy, případně další prvky, byly přístupné
zdravotně postiženým osobám a osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace,

h) dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje
v obsazené stanici zdravotně postiženým osobám
nebo osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace bezplatnou pomoc při nastupování do
vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu mezi
vlaky,

i) dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v ne-
obsazené stanici uvedení jednoduše přístupných
informací o nejbližších obsazených stanicích a do-
stupné pomoci pro zdravotně postižené osoby
nebo osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace,

j) dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odů-
vodněných případech do 3 měsíců od jejich podá-
ní,

k) dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro pře-
pravu cestujících a nezavede systém řízení jakosti,

l) dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního
roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb,

m) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provo-
zovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel ces-
tovní agentury neinformuje při prodeji jízdních
dokladů cestující o jejich právech a povinnostech
vyplývajících z přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1a), nebo

n) dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje

cestující ve stanici nebo ve vlaku vhodným způso-
bem o adrese správního orgánu uvedeného v § 55
odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7
až 13.

5. V § 52 odstavce 12 a 13 znějí:
„(12) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), c), d), e)
nebo f), odstavce 3 písm. a), b), c) nebo e), od-
stavců 4 až 7, odstavce 8 písm. a) až c) a e) až i),
nebo odstavců 9 až 11,

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f), odstavce 2
písm. a), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 8
písm. d).

(13) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a)
nebo odstavců 8 až 11 lze uložit také zákaz činnosti.“.

6. V § 52a odstavec 6 zní:
„(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním

stupni projednává drážní správní úřad s výjimkou
a) správních deliktů podle § 51 odst. 6, které projed-

nává Drážní inspekce, a
b) správních deliktů podle § 52 odst. 6, dopustí-li se

deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo pro-
vozovatel cestovní agentury, které projednává
obecní živnostenský úřad.“.

7. V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Drážní úřad dohlíží nad plněním povinností

týkajících se dodržování práv cestujících v železniční
přepravě podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství1a) a vyřizuje stížnosti na porušování
těchto povinností.“.

8. V § 58 odst. 2 se slova „v zájmu bezpečného
provozování dráhy a drážní dopravy“ zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 3. prosince
2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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378

ZÁKON

ze dne 7. října 2009,

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

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. 217/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/
/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,
zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 185 odst. 8 věta druhá zní: „Žáci, kteří měli
řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou
před 1. zářím 2010, konají maturitní zkoušku podle
právních předpisů účinných do 31. srpna 2009.“.

2. V § 185 odstavec 9 zní:
„(9) Zkoušku ze zkušebního předmětu podle § 78

odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé v kalendářním
roce 2012, a to žák, který má řádně ukončit střední
vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/
/2012, a žák, který měl řádně ukončit střední vzdělá-
vání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011,

pokud bude poprvé konat společnou část maturitní
zkoušky v kalendářním roce 2012.“.

3. V § 185 se doplňuje odstavec 26, který zní:

„(26) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělá-
vání maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011,
může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle
§ 78 odst. 1 písm. b) zkoušku z matematiky podle
§ 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 77 až 83 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, se pro konání maturitní zkoušky poprvé pou-
žijí ve školním roce 2010/2011. Tím není dotčeno usta-
novení § 185 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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379

ZÁKON

ze dne 7. října 2009,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/
/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 345/2009 Sb., se
mění takto:

V § 110 odstavec 6 zní:
„(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících

tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické

právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému bře-
menu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně pro-
spěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí ne-
souvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na
něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití po-
zemku k účelu, pro který je určen.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. ledna
2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 8. října 2009,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o právu na informace
o životním prostředí

Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ži-
votním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zá-
kona č. 6/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„upravuje v souladu s právem Evropských společen-
ství1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o život-
ním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze
dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové
informace v Evropském společenství (INSPIRE).“.

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová

data pro účely politik životního prostředí a politik
nebo činností, které mohou mít vliv na životní
prostředí a zpřístupňování prostorových dat pro-
střednictvím síťových služeb na Národním geo-
portálu INSPIRE (dále jen „geoportál“),“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

3. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se písmena e) až i), která znějí:
„e) prostorovými daty data, včetně jejich identifikova-

telných skupin, v elektronické podobě, která
přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu
nebo zeměpisnou oblast na území České republiky

a v případě dohody s jiným členským státem
Evropské unie i v rámci jeho území;

f) infrastrukturou pro prostorová data prostorová
data a služby založené na prostorových datech,
metadata, technické požadavky, dohody o sdílení
přístupu k prostorovým datům a službám založe-
ným na prostorových datech a jejich využívání,
procesy a postupy koordinace a sledování, využí-
vání prostorových dat a služeb založených na pro-
storových datech;

g) interoperabilitou možnost kombinace prostoro-
vých dat a vzájemné komunikace mezi službami
založenými na prostorových datech bez opakova-
ných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo sou-
držného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hod-
nota prostorových dat a služeb založených na pro-
storových datech;

h) zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových
dat a metadat neomezenému okruhu subjektů pro-
střednictvím

1. poskytování prostorových dat a metadat na
geoportál z vlastního internetového rozhraní
s využitím služeb založených na prostorových
datech, nebo

2. předávání prostorových dat a metadat na geo-
portál;

i) technickými požadavky technické požadavky při-
jaté na základě předpisu Evropských společen-
ství1) na zpřístupňování dat s pravidly pro vytvo-
ření a aktualizaci metadat, monitorování a podávání
zpráv, služby založené na prostorových datech,
interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat
a služeb založených na prostorových datech,
oprávněného přístupu k prostorovým datům,
které obsahují minimální výkonnostní požadavky
na služby založené na prostorových datech a zajiš-
ťují soudržnost prostorových dat.“.

4. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11e, které
včetně poznámek pod čarou č. 12a a 12b znějí:
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„§ 11a

Geoportál

(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geo-
portál, který je informačním systémem veřejné správy
a je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy.
Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístup-
ňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvede-
ných v prováděcím právním předpise, která povinné
subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují.

(2) Ministerstvo životního prostředí prostřednic-
tvím geoportálu zajišťuje zejména

a) zpřístupňování dat,

b) služby založené na prostorových datech,

c) služby elektronického obchodu,

d) sdílení prostorových dat ve veřejné správě,
e) informování o využívání infrastruktury pro pro-

storová data.

(3) Ministerstvo životního prostředí na geoportálu
zpřístupní i jiná prostorová data než ta, jejichž témata
jsou uvedena v prováděcím právním předpise, pokud
o to povinný subjekt požádá a pokud jsou splněny
technické požadavky. Ministerstvo životního prostředí
na geoportálu zpřístupní i data osoby, která není po-
vinným subjektem (dále jen „jiný poskytovatel prosto-
rových dat“), pokud o to jiný poskytovatel prostoro-
vých dat požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis
a pokud jsou splněny technické požadavky.

(4) Služby založené na prostorových datech jsou
služby

a) vyhledávací, které umožňují vyhledání prostoro-
vých dat a služeb založených na prostorových da-
tech na základě obsahu odpovídajících metadat
a umožňují zobrazení obsahu metadat,

b) prohlížecí, které umožňují alespoň zobrazit, pro-
cházet, přiblížit, oddálit, posouvat nebo překrývat
zobrazitelná prostorová data a zobrazit vysvět-
livky a jakýkoli další významný obsah metadat,

c) stahování dat, které umožňují stažení úplných
prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je
to prakticky možné, přímý přístup k nim,

d) transformační, které umožňují, aby prostorová
data byla transformována za účelem dosažení in-
teroperability,

e) umožňující spuštění služeb založených na prosto-
rových datech, které umožňují spuštění služeb
uvedených v písmenech a) až d).

(5) Transformační služby musí být kombinova-
telné s dalšími službami založenými na prostorových
datech a zajišťovat interoperabilitu.

(6) Vyhledávací služby umožňují vyhledání pro-
storových dat a služeb založených na prostorových
datech podle alespoň těchto vyhledávacích kritérií nebo
jejich kombinací:

a) klíčová slova,
b) klasifikace prostorových dat a služeb založených

na prostorových datech,
c) kvalita a platnost prostorových dat,
d) stupeň souladu s technickými požadavky,
e) zeměpisná poloha,
f) podmínky pro přístup k prostorovým datům

a službám založeným na prostorových datech
a podmínky pro jejich použití,

g) povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových
dat, kteří vytváří, spravují, aktualizují a distribuují
prostorová data a služby založené na prostoro-
vých datech.

(7) Metadata zahrnují informace o
a) souladu prostorových dat s technickými poža-

davky,
b) podmínkách pro přístup k prostorovým datům

a službám založeným na prostorových datech a je-
jich používání,

c) kvalitě a platnosti prostorových dat,
d) povinných subjektech a jiných poskytovatelích

prostorových dat, kteří vytvářejí, spravují, aktua-
lizují a distribuují prostorová data a služby zalo-
žené na prostorových datech,

e) omezení přístupu a o důvodech takového omezení.

§ 11b
Pravidla zpřístupňování dat

(1) Povinný subjekt zpřístupňuje data v souladu
s technickými požadavky bez podání žádosti. Obdobně
zpřístupňuje data jiný poskytovatel prostorových dat.
Pro zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí usta-
novení § 3 až 7 a § 9.

(2) Obce zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu
těchto dat ukládá zvláštní právní předpis. V případě
územně členěných statutárních měst a hlavního města
Prahy se věta první použije obdobně pro městské ob-
vody nebo městské části. Územně členěná statutární
města a hlavní město Praha zpřístupňují data odpoví-
dající alespoň jednomu z témat uvedených v provádě-
cím právním předpise bez omezení.

(3) Povinnost zpřístupňovat data má pouze poři-
zovatel prostorových dat, nikoliv držitel jejich kopií.
Pořizovatelem prostorových dat se rozumí povinný
subjekt, který prostorová data sám vytváří nebo ne-
chává vytvořit jiným subjektem pro účely výkonu ve-
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řejné správy. Pokud pořizovatel prostorových dat při-
jímá prostorová data od jiného subjektu, zpřístupňuje
prostorová data v souladu s autorskými právy.

(4) Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostoro-
vých dat k jimi pořízeným prostorovým datům a služ-
bám založeným na prostorových datech vytvářejí a ak-
tualizují metadata, která předávají na geoportál. Po-
vinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat
jsou povinni zajistit, že prostorovým datům jimi zpří-
stupněným na geoportál odpovídají metadata k nim vy-
tvořená. Prováděcí právní předpis stanoví lhůty, ve kte-
rých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prosto-
rových dat vytvořit metadata k jim pořízeným prosto-
rovým datům a službám založeným na prostorových
datech.

(5) Povinné subjekty vedou evidenci o veřejném
využívání jimi vytvářených, spravovaných, přijímaných
nebo aktualizovaných prostorových datech a zpřístup-
ňují ji Ministerstvu životního prostředí. Způsob vedení
evidence a zpřístupňování stanoví prováděcí právní
předpis. Evidence je předávána Ministerstvu životního
prostředí prostřednictvím služby na geoportálu vždy
do konce února za předchozí kalendářní rok. Povinnost
uchovávat neaktuální prostorová data mají ty povinné
subjekty, které neuchovávají prostorová data podle
zvláštního právního předpisu12a); metadata k neaktuál-
ním prostorovým datům povinné subjekty zpřístupňují
na geoportál. Způsob uchovávání neaktuálních prosto-
rových dat a zpřístupňování metadat k neaktuálním
prostorovým datům stanoví prováděcí právní předpis.

§ 11c

Přístup k prostorovým datům

(1) Data zpřístupněná prostřednictvím geoportálu
jsou veřejně přístupná dálkovým přístupem. Povinný
subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat zpřístup-
ňují data na základě nevýhradní licenční nebo podli-
cenční smlouvy (dále jen „licenční smlouva“) podle
zvláštního právního předpisu12b), jejíž návrh je součástí
jím zpřístupňovaných metadat. Pokud povinný subjekt
nebo jiný poskytovatel nepředá jako součást metadat
návrh licenční smlouvy, zpřístupňují se prostorová data
a služby založené na prostorových datech na základě
vzorové licenční smlouvy, kterou Ministerstvo život-
ního prostředí uveřejní na geoportálu.

(2) Licenční smlouva obsahuje zejména

a) označení povinného subjektu nebo jiného posky-
tovatele prostorových dat, v případě fyzické osoby
uvedením jména, příjmení a bydliště a v případě
právnických osob názvem právnické osoby, uve-
dením právní formy, sídla, identifikačního čísla
a daňového identifikačního čísla,

b) označení nabyvatele, u fyzické osoby uvedením
jména, příjmení, data narození a bydliště a u práv-
nické osoby uvedením názvu, právní formy, sídla,
identifikačního čísla a daňového čísla,

c) informace o předpokládaném způsobu využívání
prostorových dat a služeb založených na prosto-
rových datech,

d) předmět smlouvy, kterým se rozumí přesný název
prostorových dat nebo služby založené na prosto-
rových datech,

e) v případě služeb stahování dat dobu platnosti
smlouvy,

f) podmínky užití prostorových dat a služeb založe-
ných na prostorových datech, které stanoví pro-
váděcí právní předpis,

g) cenu za zpřístupňovaná prostorová data a služby
založené na prostorových datech, platební a faktu-
rační podmínky,

h) v případě bezplatného zpřístupnění prostorových
dat nebo služby založené na prostorových datech
uvedení informace o bezplatném zpřístupnění
včetně právního předpisu, na jehož základě jsou
bezplatně zpřístupněny, a hodnoty dat a služeb
vyjádřené podle platných předpisů.

(3) Prostorová data a služby založené na prosto-
rových datech mohou být zpřístupněny za úplatu, po-
kud dále není stanoveno jinak. Prostorová data povin-
ných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat
odpovídající tématům v prováděcím právním předpise
a služby založené na prostorových datech mohou být
zpoplatněny částkou, která nepřesáhne minimální výši
nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování
prostorových dat a služeb založených na prostorových
datech.

(4) Vyhledávací a prohlížecí služby založené na
prostorových datech včetně dat jsou zpřístupňovány
bezplatně. Data zpřístupněná prohlížecími službami
založenými na prostorových datech mohou být ve
formě zabraňující opětovnému využití pro obchodní
účely. V případě průběžně aktualizovaných dat velkého
objemu lze zpoplatnit i prohlížecí služby založené na
prostorových datech; v takovém případě se odstavec 3
věta druhá použije obdobně. Rozsah průběžně aktuali-
zovaných dat velkého objemu stanoví prováděcí právní
předpis.

(5) Každý může pro placení úhrad za zpřístup-
něná prostorová data a služby založené na prostoro-
vých datech využít službu elektronického obchodu na
geoportálu. Služby elektronického obchodu na geopor-
tálu lze využít i pro úhradu nákladů spojených s poří-
zením kopií, opatřením technických nosičů dat a s ode-
sláním žadateli.
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(6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové
organizace a organizační složky státu zřízené nebo za-
ložené ministerstvy pro plnění úkolů, které mají vliv na
životní prostředí, mají k prostorovým datům povin-
ných subjektů, která odpovídají tématům uvedeným
v prováděcím právním předpisu a jsou zpřístupněna
na geoportálu, bezplatný přístup v plném rozsahu.

(7) Pro přístup institucí, orgánů, agentur Evrop-
ských společenství, orgánů veřejné správy jiných člen-
ských zemí Evropské unie k prostorovým datům po-
vinných subjektů, pokud tato data slouží k plnění jejich
povinností podávat zprávy podle předpisů Evropských
společenství týkajících se životního prostředí, se použi-
je odstavec 6 obdobně.

(8) Přístup orgánů zřízených mezinárodními do-
hodami, jejichž smluvními stranami jsou Evropská spo-
lečenství a členské státy, k prostorovým datům povin-
ných subjektů je možný na základě vzájemnosti a rov-
noprávnosti, pokud tato prostorová data slouží k plnění
jejich úkolů, které by mohly mít vliv na životní pro-
středí.

§ 11d

Omezení a odepření přístupu k prostorovým datům

(1) Přístup k prostorovým datům bude odepřen,
pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob
k předmětu práva autorského, práv souvisejících s prá-
vem autorským nebo zvláštního práva pořizovatele da-
tabáze.

(2) Přístup veřejnosti k prostorovým datům pro-
střednictvím vyhledávacích služeb lze omezit, pokud je
to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu
nebo ochrany mezinárodních vztahů. Přístup k prosto-
rovým datům zpřístupněným prostřednictvím prohlí-
žecích služeb, služeb stahování dat, transformačních
služeb a služeb umožňujících spuštění služeb založe-
ných na prostorových datech lze omezit orgánům ve-
řejné správy z důvodů uvedených ve větě první a pří-
stup veřejnosti i z důvodů uvedených v § 8 odst. 1 a § 8
odst. 2 písm. a) až c). Přístup veřejnosti je možné ome-
zit, pouze pokud veřejný zájem na omezení přístupu
převažuje nad veřejným zájmem na zpřístupnění pro-
storových dat. Na základě důvodů uvedených v § 8
odst. 1 písm. a), b) a d) a § 8 odst. 2 písm. a) a b) nelze
omezit přístup k informacím o emisích do životního
prostředí.

(3) Omezení přístupu provede povinný subjekt
nebo jiný poskytovatel prostorových dat v případě pro-
storových dat umístěných na internetových rozhraních
zpřístupněných prostřednictvím geoportálu. V případě
prostorových dat umístěných na geoportálu provede
omezení přístupu ministerstvo. Omezení přístupu

a jeho zdůvodnění Ministerstvo životního prostředí
zveřejní v obou případech na geoportálu. Povinný sub-
jekt a jiný poskytovatel prostorových dat informuje
ministerstvo o potřebě omezení přístupu, které provádí
ministerstvo, a o provedeném omezení přístupu, které
provedli sami, a to včetně sdělení důvodů, které mají
vést nebo vedly k omezení přístupu.

§ 11e

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

a) je kontaktním místem pro styk s Evropskou ko-
misí,

b) zasílá zprávy podle příslušných předpisů Evrop-
ských společenství1),

c) zpřístupňuje prostorová data, která jsou přístupná
prostřednictvím geoportálu, pro evropský geopor-
tál INSPIRE provozovaný Evropskou komisí na
úrovni Evropských společenství,

d) zpřístupňuje evidenci podle § 11b odst. 5 veřej-
nosti a Evropské komisi prostřednictvím geopor-
tálu,

e) koordinuje infrastrukturu ve spolupráci s ústřed-
ními správními úřady, právnickými osobami sdru-
žujícími osoby působící v oblasti prostorových dat
a právnickými osobami sdružujícími územní
samosprávné celky.

12a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12b) § 88 až 94 autorského zákona.“.

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

„§ 15a

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláš-
kou

a) témata prostorových dat,

b) podmínky užití prostorových dat a služeb založe-
ných na prostorových datech,

c) zvláštní způsoby užití prostorových dat a služeb
založených na prostorových datech,

d) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého ob-
jemu,

e) lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný po-
skytovatel prostorových dat vytvořit metadata
k jimi pořízeným prostorovým datům a službám
založeným na prostorových datech,
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f) způsob vedení evidence o veřejném využívání
a zpřístupňování prostorových dat,

g) způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat
a zpřístupňování metadat k nim.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Povinný subjekt zajistí, aby u veškerých nově zís-
kaných a rozsáhle restrukturalizovaných prostorových
dat a odpovídajících služeb založených na prostoro-
vých datech byla zajištěna interoperabilita do 2 let od
přijetí technických požadavků, kterými Evropská ko-
mise stanoví technická opatření pro interoperabilitu
Evropskou komisí. V případě ostatních prostorových
dat a služeb založených na prostorových datech, jež
jsou nadále využívány, zajistí povinný subjekt a ji-
ný poskytovatel prostorových dat, aby byla zajištěna
interoperabilita do 7 let od přijetí technických poža-
davků, kterými Evropská komise stanoví technická
opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí. Za
nově získaná a rozsáhle restrukturalizovaná prostorová
data a odpovídající služby založené na prostorových
datech se rozumí taková prostorová data a služby, které
povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových
dat vytvořil nebo restrukturalizoval po přijetí technic-
kých požadavků stanovících technická opatření pro
interoperabilitu Evropskou komisí.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

ve Sbírce zákonů

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozděj-
ších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. IV

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho za-
vedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona
č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona
č. 223/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) technickou mapou obce mapové dílo velkého mě-
řítka vedené na prostředcích výpočetní techniky
s podrobným zákresem přírodních a technických
objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný
stav.“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Například stavební zákon.“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene k) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) založení a vedení technických map obcí3).“.

4. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

„(3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vy-
tvářejí a vedou prostorová data z území České repu-
bliky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové in-
formace v Evropském společenství4a) tato základní pro-
storová data:

a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,
b) geodetické údaje o zařízeních geodetických zá-

kladů,

c) databáze,

d) ortofotografické zobrazení území celé republiky,

e) databázový soubor geografického názvosloví.

4a) § 11a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o život-
ním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4a až 4f se označují
jako poznámky pod čarou č. 4b až 4g, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

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

„i) základní obsah technické mapy obce.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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381

ZÁKON

ze dne 8. října 2009,

kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/
/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999
Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/
/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 77a odst. 4 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:
„n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům

podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření
a informují o uložených kompenzačních opatře-
ních Ministerstvo životního prostředí,“.

Dosavadní písmena n) až w) se označují jako písme-
na o) až x).

2. V § 78 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Na území národních parků, chráněných kra-

jinných oblastí, národních přírodních rezervací, národ-
ních přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy,
vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny
správy národních parků a správy chráněných krajin-
ných oblastí (dále jen „správy“), není-li podle tohoto
zákona příslušný obecní úřad nebo Ministerstvo život-
ního prostředí. Správy, jejich sídla a jejich správní ob-
vody, tvořené národními parky, chráněnými krajin-
nými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, jsou uve-
deny v příloze tohoto zákona. Ministerstvo životního
prostředí stanoví vyhláškou, které správy vykonávají
státní správu ve správních obvodech tvořených jednot-
livými národními přírodními rezervacemi, národními
přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

(2) Správy dále v obvodu své územní působnosti
podle odstavce 1:

a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňo-
vání ostatních odpadů majících původ na území
národních parků [§ 16 odst. 1 písm. b)] a k vy-
hrazení míst ke zneškodňování odpadů na úze-
mí chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1
písm. a)],

b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení
míst k táboření a rozdělávání ohňů [§ 16 odst. 1
písm. c)],

c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vy-
dává návštěvní řád národního parku [§ 19 odst. 2)],

d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření
a rozdělávání ohňů na území chráněných krajin-
ných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. b)],

e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a se-
trvávání motorových vozidel a obytných přívěsů
na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. d)]
a chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1
písm. c)],

f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání
a organizování hromadných sportovních, turistic-
kých a jiných veřejných akcí na území národních
parků [§ 16 odst. 1 písm. e)] a k vyhrazení míst
pro pořádání soutěží na jízdních kolech na úze-
mí chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 3
písm. c)],

g) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozo-
vání horolezectví, létání na padácích a závěsných
kluzácích a jízdu na kole na území národních par-
ků [§ 16 odst. 1 písm. f)],

h) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území ná-
rodních parků [§ 16 odst. 2 písm. b)] a národních
přírodních rezervací [§ 29 písm. d)],

i) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k činnostem
a k táboření a rozdělávání ohňů [§ 29 písm. f) a j)],

j) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti
a práva rybářství v národních parcích (§ 21) a vy-
dávají souhlasy k výkonu rybářského a myslivec-
kého práva na území národních přírodních rezer-
vací (§ 30),

k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymeze-
ným v bližších ochranných podmínkách ochran-
ných pásem národních parků, národních přírod-
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ních rezervací a národních přírodních památek
(§ 37 odst. 1) a k činnostem a zásahům podle
§ 37 odst. 2,

l) povolují výjimky ze zákazů (§ 16, 26, 29 a § 35
odst. 2) u národních parků, chráněných krajinných
oblastí, národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek (§ 43 odst. 3),

m) vydávají závazné stanovisko potřebné k ohláše-
ní stavby, vydání územního rozhodnutí, územ-
ního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí
o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstra-
nění stavby či k provedení terénních úprav podle
stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami
a k vodním dílům, povolení k některým činnostem
či udělení souhlasu podle vodního zákona (§ 44
odst. 1),

n) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymeze-
ným v bližších ochranných podmínkách národních
parků, chráněných krajinných oblastí, národních

přírodních rezervací a národních přírodních pamá-
tek (§ 44 odst. 3),

o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo
zákazu vstupu podle § 64.“.

3. V § 78 odst. 3 se slova „§ 19,“ a „a dále podle
§ 64“ zrušují.

4. V § 78 se odstavec 9 zrušuje a vkládají se nové
odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Správy navrhují plány péče o národní parky,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace,
národní přírodní památky a jejich ochranná pásma
(§ 38) a zřizují radu národního parku (§ 20).

(10) Správy vymezují a hodnotí místní a regionální
systém ekologické stability (§ 4 odst. 1) na území chrá-
něných krajinných oblastí, národních parků a jejich
ochranných pásem.

(11) Správy jsou ve své územní působnosti podle
odstavce 1 odvolacím orgánem proti rozhodnutím
orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.“.
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5. Příloha k zákonu zní:

„Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.

Správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi
a jejich ochrannými pásmy, podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona:
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Ochranná pásma chráněných krajinných oblastí,
vyhlášená podle dosavadních právních předpisů do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. ledna
2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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382

ZÁKON

ze dne 8. října 2009

o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod
způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Státní dluhopisový program

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
částečná úhrada nákladů spojených s odstraněním ná-
sledků škod způsobených záplavami a povodněmi
v červnu a červenci 2009.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 7 000 000 000 Kč.

(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního
dluhopisového programu budou splaceny nejpozději

uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

(4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle
tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního
rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v roz-
počtovém roce, ve kterém budou takto získané pro-
středky použity. O toto překročení se v příslušném
rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a finan-
cující položky.

§ 2
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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