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100

ZÁKON

ze dne 17. března 2010,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se
mění takto:

1. V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se
slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.

2. V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se čís-
lo „3“ nahrazuje číslem „15“.

3. V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy
„nejpozději do 2 let“.

4. V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části
ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.

5. V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „14“.

6. V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje
číslem „16“.

7. V § 68 odst. 2 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje
číslem „18“.

8. V § 69 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a tech-
nický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. března 2010,

kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. I

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektro-
nickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zá-
kona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové pís-
meno g), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

„g) vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup seznam důvěryhodných certifikačních slu-
žeb podle právního předpisu Evropských spole-
čenství 3a),

3a) Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/767/ES
ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro
usnadnění užití postupů s využitím elektronických pro-
středků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ po-
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES
o službách na vnitřním trhu.“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

2. V § 11 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Za elektronický podpis splňující požadavky
odstavce 1 se považuje rovněž zaručený elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vyda-
ném poskytovatelem certifikačních služeb usazeným
v některém z členských států Evropské unie, byl-li kva-
lifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v se-
znamu důvěryhodných certifikačních služeb, jako

služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikač-
ních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž
poskytováním je vykonáván dohled.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

ČÁST DRUHÁ

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

o základních registrech

Čl. II

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 306/2009 Sb., se mění takto:

1. V čl. LXXXII bodě 2 se slova „1. července
2011“ nahrazují slovy „1. ledna 2013“.

2. V čl. LXXXII bodě 3 se slova „14. června 2010“
nahrazují slovy „14. prosince 2011“ a slova „31. května
2010“ se nahrazují slovy „30. listopadu 2011“.

3. V čl. LXXXII bodě 4 se slova „15. června 2010
do 30. června 2010“ nahrazují slovy „15. prosince 2011
do 31. prosince 2011“.

4. V čl. LXXXII bodě 5 se slova „1. července
2010“ nahrazují slovy „1. ledna 2012“.

5. V čl. CCIII se za slova „1. ledna 2012,“ vkládají
slova „ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2
a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,“
a slova „31. května 2010“ se nahrazují slovy „30. listo-
padu 2011“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. března 2010,

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., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona 490/2009 Sb., se
mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kte-
rou se stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem
uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o sta-
novení povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů a o stanovení podrobností pro
jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 sta-
novující míru standardizace rostlinolékařských pasů, užíva-
ných pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných pro-
duktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovu-
jící podrobné postupy při vydávání těchto rostlinolékař-
ských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich
nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou
se upřesňují určité rostliny neuvedené v příloze V, části A
směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo
sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto
rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou
se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rost-
linných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu
a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a ji-
ných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující
postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých orga-
nismů ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosa-
nitární ohrožení.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující
minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolé-
kařských kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných

předmětů pocházejících ze třetích zemí pro kontrolní místa
jiná než místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochran-
ných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rost-
linám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kte-
rou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních
proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rost-
linným produktům do Společenství a proti jejich šíření na
území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kon-
trolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin,
rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených
v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze
provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo
v místě v jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s tě-
mito kontrolami.
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kte-
rou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro po-
kusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd
dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné pro-
dukty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice
Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráně-
ných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťo-
vat (kodifikované znění).
Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh.
Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílo-
hy VI Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochra-
nu rostlin na trh.
Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu
uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin
s obsahem některých účinných látek.“.

2. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Pokud se při přemísťování karanténního ma-
teriálu z České republiky na území jiného členského
státu Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas,
rostlinolékařská správa jej vydá na základě infor-
mací uvedených v příslušném oprávnění vydaném od-
povědným úředním orgánem pro ochranu rostlin člen-
ského státu Evropské unie a doručeném rostlinolé-
kařské správě úřední cestou. Při přemísťování mate-
riálu musí být dodrženy podmínky karanténní izo-
lace.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
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Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2010

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění
zákona č. 380/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět vyhlášky

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) témata prostorových dat,

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

c) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého ob-
jemu,

d) lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný
poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata
k jím pořízeným prostorovým datům a službám
založeným na prostorových datech,

e) způsob vedení evidence o veřejném využívání
a zpřístupňování prostorových dat.

§ 2

Témata prostorových dat

[K § 15a písm. a) zákona]

Témata prostorových dat jsou uvedena v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Podmínky užití prostorových dat a služeb
založených na prostorových datech

[K § 15a písm. b) zákona]

(1) Při každém užití prostorových dat a služeb za-
ložených na prostorových datech se na viditelném mís-
tě uvede označení povinného subjektu nebo jiného po-

skytovatele. Označením je název nebo obchodní firma,
popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
copyright nebo označení dat nemající vliv na jejich
použitelnost, zejména vodoznak nebo mikroposuny
dat.

(2) Nabyvatel na požádání poskytne povinnému
subjektu nebo jinému poskytovateli ukázku nových
prostorových dat vytvořených nad poskytnutými pro-
storovými daty.

(3) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel
poskytne prostorová data a služby založené na prosto-
rových datech zdarma, nesmí být na straně nabyvatele
cena výsledného prodávaného produktu navýšena
o cenu za prostorová data ani služby založené na pro-
storových datech.

(4) Prostorová data a služby založené na prosto-
rových datech se poskytují pouze pro účel sjednaný ve
smlouvě, pro další užití dat se vždy uzavírá nová li-
cenční smlouva nebo mění platná smlouva.

(5) Nabyvatel zajistí ochranu prostorových dat
před nepovoleným používáním.

(6) Nabyvatel může pověřit třetí stranu zpracová-
ním prostorových dat pro potřeby nabyvatele. Pokud
je nabyvatel současně zadavatelem veřejné zakázky rea-
lizované prostřednictvím třetí strany, je nabyvatel
oprávněn pro účely zpracování zadávací dokumentace
zpřístupnit nezbytnou část prostorových dat této třetí
straně. Nabyvatel o poskytnutí dat třetí straně infor-
muje primárního poskytovatele dat.

(7) Prostorová data a služby založené na prosto-
rových datech jsou pro účely výběrového řízení nebo
plnění zakázky orgánů veřejné správy poskytovány
zdarma.

(8) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel
za poskytovaná prostorová data nebo služby založené
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na prostorových datech žádá úplatu, zpracuje po-
drobný přehled obsahující ceny za prostorová data
a služby založené na prostorových datech a za hodinu
práce při poskytování jiných služeb, než jsou služby
založené na prostorových datech. Přehled cen zpří-
stupní povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro-
střednictvím metadat.

§ 4

Rozsah průběžně aktualizovaných dat
velkého objemu

[K § 15a písm. d) zákona]

Za průběžně aktualizovaná data velkého objemu
jsou považována taková prostorová data, u kterých je
nejvýše každých 10 dní aktualizováno alespoň 5 %
všech entit v sadě prostorových dat, přičemž celkový
objem sady prostorových dat obsahuje více než deset
tisíc entit.

§ 5

Lhůty pro vytvoření metadat
[K § 15a písm. e) zákona]

V případě nově vzniklých prostorových dat a slu-
žeb založených na prostorových datech vytvoří po-
vinný subjekt nebo jiný poskytovatel metadata sou-
časně se vznikem prostorových dat nebo služeb zalo-
žených na prostorových datech.

§ 6

Způsob vedení evidence o veřejném využívání
a zpřístupňování prostorových dat

[K § 15a písm. f) zákona]

Způsob vedení evidence o veřejném využívání
a zpřístupňování prostorových dat je uveden v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Přechodná ustanovení

Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostoro-
vých dat vytvoží metadata podle § 11b odst. 4 zákona

a) do 24. prosince 2010 v případě již existujících pro-
storových dat, jejichž témata jsou uvedena v čás-
tech I. a II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) do 24. prosince 2013 v případě již existujících pro-
storových dat, jejichž témata jsou uvedena v čás-
ti III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
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Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
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Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
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Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
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platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
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Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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