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ZÁKON

ze dne 22. července 2011,

kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států,

které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 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,
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 nebo jiných států, které jsou smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prosto-
ru, 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, ve znění zákona č. 248/2008 Sb.
a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „ , z členských států
Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prosto-
ru, 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“ zrušují.

2. Nadpis části první zní: „OBECNÁ USTANO-
VENÍ“.

3. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) podmínky provozování zaměstnaneckého penzij-
ního pojištění institucemi se sídlem v České repu-
blice,

b) provozování zaměstnaneckého penzijního pojiště-
ní institucemi zaměstnaneckého penzijního pojiš-
tění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti
v jiném členském státě Evropské unie než České
republice nebo jiném státě, který je smluvní stra-

nou Dohody o Evropském hospodářském prosto-
ru, na území České republiky,

c) dohled nad činností těchto institucí na území Čes-
ké republiky.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze
dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého
penzijního pojištění a dohledu nad nimi.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze
dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES,
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/
/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evrop-
ského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnic-
tví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry
a trhy).“.

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

„b) institucí se sídlem v České republice instituce za-
městnaneckého penzijního pojištění, která je pro-
vozována a zřizována za obdobných podmínek,
jak je uvedeno v písmeni a) bodech 1 a 2,“.

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

5. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e),
které zní:

„e) hostitelským členským státem jiný členský stát než
Česká republika, jehož sociální a pracovněprávní
předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního
pojištění se použijí pro vztah mezi přispěvatelem
a účastníkem,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f)
až k).
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6. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) biometrickými riziky rizika spojená s úmrtím, in-
validitou a dlouhověkostí.“.

7. Za § 2 se vkládá tento text:

„ČÁST DRUHÁ

ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO
PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z JINÝCH

ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO
JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ

STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM
HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ

ČESKÉ REPUBLIKY“.

8. V § 3 odst. 1 se za slova „České republice“
vkládají slova „podle této části zákona“.

9. V § 3 odst. 2 se slova „tohoto zákona“ nahra-
zují slovy „této části zákona“.

10. V § 6 odst. 2 písm. a) se číslo „63“ nahrazuje
číslem „65“.

11. Za § 10 se vkládají nové části třetí a čtvrtá,
které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 znějí:

„ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ
ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO

POJIŠTĚNÍ

§ 10a

(1) Provozování zaměstnaneckého penzijního po-
jištění institucí se sídlem v České republice musí být
povoleno orgánem, který je určen provádět dohled po-
dle této části zákona (dále jen „dohledový orgán“).
Tato instituce musí být následně zapsána do seznamu
institucí se sídlem v České republice, v němž se uvádí
také všechny členské státy, ve kterých instituce se síd-
lem v České republice působí. Dohledový orgán infor-
muje o této skutečnosti Evropský orgán pro pojišťov-
nictví a zaměstnanecké penzijní pojištění2).

(2) Výlučným předmětem činnosti instituce se síd-
lem v České republice je provozování zaměstnaneckého
penzijního pojištění a z něho vyplývající činnosti.

(3) Instituce se sídlem v České republice musí být
řízena osobami, které jsou důvěryhodné a mají odborné
vzdělání a praxi nezbytnou pro řízení instituce. V pří-

padě, že tyto osoby nemají dostatečné odborné vzdě-
lání a praxi, je tato instituce povinna zaměstnat poradce,
kteří tyto podmínky splňují. Pro určení důvěryhod-
nosti, dosaženého odborného vzdělání a požadované
praxe se použije obdobně zákon upravující pojišťovnic-
tví.

(4) Penzijní plán instituce se sídlem v České repu-
blice musí splňovat podmínky uvedené v § 6 a každý
účastník s ním musí být prokazatelně seznámen. Účast-
ník musí být dostatečně informován o podmínkách
penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech
osob zapojených do penzijního plánu a finančních,
technických a jiných rizicích spojených s penzijním
plánem a o povaze a rozložení těchto rizik.

(5) Instituce se sídlem v České republice musí
plnit informační povinnosti vůči účastníkům a příjem-
cům stanovené v § 7 odst. 2 až 6 obdobně.

(6) Instituce se sídlem v České republice musí při-
pravit a nejméně jednou za 3 roky přezkoumat písemné
prohlášení o zásadách investiční politiky. Toto prohlá-
šení musí bez prodlení upravit v případě každé vý-
znamnější změny své investiční politiky. Prohlášení
o zásadách investiční politiky obsahuje informace ze-
jména o

a) metodách hodnocení investičního rizika,

b) zavedených postupech řízení rizika,

c) strategickém umisťování aktiv s ohledem na po-
vahu a trvání důchodových závazků.

(7) Instituce se sídlem v České republice musí do-
držovat řádné administrativní a účetní postupy a mít
vnitřní kontrolní mechanismy odpovídající charakteru
její činnosti.

(8) Instituce se sídlem v České republice vypraco-
vává roční účetní závěrku a výroční zprávu s přihlédnu-
tím ke každému penzijnímu plánu podle zákona upra-
vujícího účetnictví. Roční účetní závěrka a informace ve
výroční zprávě musí být úplné a přehledně sestavené
a schváleny osobami odpovědnými za řízení instituce.

(9) Přispěvatel musí být odlišnou právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou od instituce se síd-
lem v České republice. Aktiva instituce se sídlem v Čes-
ké republice nespadají do majetkové podstaty přispěva-
tele v případě jeho úpadku.

(10) Přispěvatel se nesmí zaručit za výplatu dů-
chodových dávek.
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§ 10b

Dohledový orgán je oprávněn

a) požadovat od instituce se sídlem v České republice
poskytnutí informací ke všem záležitostem týkají-
cím se její činnosti nebo předání všech dokumentů
týkajících se její činnosti a obracet se s takovou
žádostí také na členy představenstva a ostatní oso-
by odpovědné za řízení instituce se sídlem v České
republice,

b) vykonávat dohled nad vztahy mezi institucí se síd-
lem v České republice a jinými podniky nebo mezi
institucemi se sídlem v České republice navzájem,
pokud tyto přenesou své úkoly na jiné právnické
osoby nebo instituce se sídlem v České republice
a pokud tyto vztahy ovlivňují finanční situaci in-
stituce se sídlem v České republice nebo jsou dů-
ležitým způsobem významné pro účinný dohled,

c) požadovat od instituce se sídlem v České republice
poskytnutí pravidelného prohlášení o zásadách in-
vestiční politiky, ročních účetních závěrek a výroč-
ních zpráv a všech dokumentů nezbytných k úče-
lům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit
vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická
hodnocení a podrobné předpoklady, studie o akti-
vech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami
investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení
příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit
ročních účetních závěrek,

d) provádět kontrolu činnosti instituce se sídlem
vČeské republice v jejích provozovnách a v případě
přenesených úkolů kontrolu, zda jsou činnosti
prováděny v souladu s právními předpisy.

§ 10c

(1) Dohledový orgán je oprávněn vůči instituci se
sídlem v České republice i vůči osobám v jejím vedení
přijímat veškerá opatření, včetně opatření správní a fi-
nanční povahy, která jsou vhodná a nezbytná k zabrá-
nění nebo odstranění nesrovnalostí poškozujících zá-
jmy účastníků nebo příjemců.

(2) Dohledový orgán je oprávněn omezit nebo za-
kázat volné nakládání s aktivy instituce se sídlem v Čes-
ké republice zejména v případech, kdy tato instituce
nevytvořila dostatečné technické rezervy k závazkům
ze své činnosti nebo má nedostatečná aktiva k pokrytí
technických rezerv, nebo nemá regulatorní kapitál.

(3) Dohledový orgán je v zájmu ochrany účast-
níků a příjemců dávek oprávněn zčásti nebo zcela pře-

vést pravomoci osob provozujících instituci se sídlem
v České republice na vhodného zmocněnce.

(4) Dohledový orgán je oprávněn zakázat nebo
omezit činnosti instituce se sídlem v České republice,
zejména pokud tato instituce

a) dostatečně nechrání zájmy účastníků a příjemců,

b) neplní podmínky pro svůj provoz,

c) závažným způsobem neplní své povinnosti podle
pravidel, která se na ni vztahují,

d) v případě přeshraniční činnosti nedodržuje poža-
davky sociálních a pracovněprávních předpisů
hostitelského členského státu platné pro zaměstna-
necké penzijní pojištění.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 je dohledový
orgán povinen oznámit Evropskému orgánu pro pojiš-
ťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 10d

(1) Instituce se sídlem v České republice vytváří
k závazkům ze svých penzijních plánů technické re-
zervy.

(2) Dostatečné technické rezervy vytváří pro
všechny penzijní plány, které poskytují krytí biome-
trických rizik nebo zaručují buď výnos investic, nebo
danou výši dávek.

(3) Výpočet technických rezerv provede a potvrdí
pojistný matematik každý rok na základě pojistně ma-
tematických metod. Pojistný matematik musí být oso-
bou zapsanou v seznamu odpovědných pojistných ma-
tematiků podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(4) Výpočet technických rezerv se provede podle
těchto zásad:

a) minimální částka technických rezerv se vypočítá
dostatečně obezřetným pojistně matematickým bi-
lancováním s přihlédnutím ke všem závazkům
ohledně dávek a k příspěvkům v souladu s penzij-
ními plány instituce, přičemž tato částka musí být
dostatečná, aby se mohlo pokračovat ve výplatách
důchodů a dávek již vyplácených příjemcům a aby
odrážela závazky vyplývající z narůstajících dů-
chodových nároků účastníků; ekonomické a pojist-
ně matematické předpoklady zvolené pro hodno-
cení pasiv se volí rovněž obezřetně s případným
přihlédnutím k přiměřené velikosti nepříznivé od-
chylky,

b) maximální úrokové sazby odpovídají maximální
technické úrokové míře stanovené Českou národní
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bankou podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
přičemž se přihlíží k výnosu odpovídajících aktiv
držených institucí a budoucí návratnosti investic
nebo tržním výnosům státních dluhopisů nebo
dluhopisů vysoké kvality,

c) biometrické tabulky používané pro výpočet tech-
nických rezerv jsou založeny na zásadách obezřet-
nosti s ohledem na hlavní vlastnosti skupiny účast-
níků a penzijních plánů, a zejména na předpoklá-
dané změny významných rizik,

d) způsob a základ výpočtu technických rezerv se
zpravidla z jednoho účetního období na druhé ne-
mění, případné rozdíly však mohou být odůvod-
něny změnou právních, demografických nebo
ekonomických okolností, na kterých jsou předpo-
klady založeny.

(5) Instituce se sídlem v České republice je po-
vinna trvale vlastnit dostatečná a vhodná aktiva ke krytí
technických rezerv pro všechny provozované penzijní
plány.

(6) V případě, že instituce se sídlem v České repu-
blice nesplní povinnost uvedenou v odstavci 5, je do-
hledový orgán oprávněn povolit přijetí plánu obnovy
k zajištění splnění požadavků uvedených v odstavci 5.
Plán obnovy musí splňovat tyto požadavky:

a) instituce se sídlem v České republice vytvoří kon-
krétní plán, aby znovu vytvořila požadované
množství aktiv na plné krytí technických rezerv
v patřičném čase, a s tímto plánem seznámí účast-
níky, případně jejich zástupce,

b) při vypracování plánu obnovy se přihlíží ke kon-
krétní situaci instituce se sídlem v České republice,
zejména ke struktuře aktiv a pasiv, profilu rizik,
plánu likvidity, věkovému profilu účastníků s ná-
rokem na pobírání důchodových dávek, nově vy-
tvářeným plánům a plánům přecházejícím z plánů
fungujících na základě nekapitálovém nebo jen
částečně kapitálovém na plné kapitálové krytí,

c) instituce se sídlem v České republice je povinna
v případě ukončení penzijního plánu v době, kdy
byl povolen plán obnovy, vytvořit postup k převe-
dení aktiv a odpovídajících pasiv do jiné finanční
instituce nebo podobného subjektu, tento postup
zároveň s informací o ukončení penzijního plánu
sdělit dohledovému orgánu a obecný popis po-
stupu v souladu se zásadami důvěrnosti zpřístupnit
účastníkům, případně jejich zástupcům.

(7) V případě přeshraniční činnosti musí být tech-
nické rezervy pro všechny provozované penzijní plány

plně finančně pokryty. Pokud tyto podmínky nejsou
splněny, postupuje dohledový orgán podle § 10c.

§ 10e

(1) Instituce se sídlem v České republice v případě,
že poskytuje záruku na pasiva ke krytí biometrických
rizik nebo zaručuje určitý výnos investic nebo výši dá-
vek, musí mít trvale k dispozici dodatečná aktiva pře-
vyšující technické rezervy, která slouží jako vyrovná-
vací rezerva. Výše těchto aktiv odráží typ rizik a stav
aktiv pro všechny provozované penzijní plány. Tato
aktiva nesmějí být zatížena předvídatelnými závazky
a slouží jako rezerva k odstraňování odchylek mezi
očekávanými a skutečnými výdaji a zisky.

(2) Pro účely výpočtu minimální částky dodateč-
ných aktiv se obdobně použijí pravidla stanovená zá-
konem upravujícím pojišťovnictví.

§ 10f

(1) Instituce se sídlem v České republice investuje
v souladu se zásadou obezřetnosti, přičemž

a) aktiva se investují s ohledem na co nejlepší pro-
spěch účastníků a příjemců; v případě možného
střetu zájmů zajistí instituce se sídlem v České re-
publice nebo subjekt, který řídí její portfolio, aby
byly investice prováděny výhradně v zájmu účast-
níků a příjemců,

b) aktiva se investují takovým způsobem, aby se za-
jistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost ce-
lého portfolia,

c) aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích
a investice do aktiv, která nejsou přijata k obcho-
dování na regulovaných finančních trzích, musí
být v každém případě udržovány na obezřetné
úrovni,

d) investice do finančních derivátů jsou možné, po-
kud přispívají ke snížení investičních rizik nebo
usnadňují účinnou správu portfolia, musí se obe-
zřetně hodnotit s přihlédnutím k podkladovým
aktivům a musí být zahrnuty do hodnocení aktiv
institucí; instituce se sídlem v České republice se
nesmí vystavit nadměrnému riziku týkajícímu se
jedné protistrany a jiných operací s finančními de-
riváty,

e) aktiva jsou vhodně diverzifikována tak, aby se za-
bránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrét-
ním aktivu, emitentovi nebo skupině podniků
nebo akumulaci rizika v portfoliu jako celku,
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f) investice do aktiv stejného emitenta nebo emitentů
patřících do stejné skupiny nesmí instituci se síd-
lem v České republice vystavovat nadměrné kon-
centraci rizika,

g) investice do přispívajícího podniku nesmějí činit
více než 5 % celého portfolia, a pokud je přispí-
vající podnik součástí skupiny, nesmějí investice
do podniků patřících do stejné skupiny jako při-
spívající podnik činit více než 10 % portfolia,

h) přispívá-li do instituce se sídlem v České republice
více podniků, je nutno investice do těchto přispí-
vajících podniků provádět obezřetně a musí se při-
tom přihlížet k potřebě vhodné diverzifikace,

i) aktiva držená ke krytí technických rezerv se rov-
něž investují způsobem přiměřeným k povaze
a trvání očekávaných budoucích důchodových dá-
vek.

(2) Instituce se sídlem v České republice nesmí
přijmout půjčku nebo působit jako ručitel třetích osob.
Půjčka je přípustná pouze z důvodů likvidity, a to pou-
ze na nezbytně nutnou dobu.

(3) Instituce se sídlem v České republice může in-
vestovat

a) až 70 % aktiv pokrývajících technické rezervy
nebo celého portfolia u plánů, ve kterých účastníci
nesou investiční rizika, do akcií, obchodovatel-
ných cenných papírů, se kterými se nakládá jako
s akciemi, a dluhopisů vydávaných podniky, které
jsou přijaty k obchodování na regulovaných
trzích,

b) až 30 % aktiv pokrývajících technické rezervy do
aktiv vedených v jiných měnách, než jsou měny, ve
kterých jsou vyjádřena pasiva,

c) na kapitálových trzích.

§ 10g

(1) Instituce se sídlem v České republice, která
chce být financována podnikem usazeným v jiném
členském státě, musí mít předchozí povolení dohledo-
vého orgánu. Dohledový orgán okamžitě informuje
o udělení tohoto povolení Evropský orgán pro pojiš-
ťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(2) Úmysl přijmout finanční příspěvky od pod-
niku usazeného v jiném členském státě musí být do-
hledovému orgánu předem oznámen.

(2) V oznámení podle odstavce 2 uvede instituce
se sídlem v České republice tyto informace:

a) hostitelský členský stát nebo hostitelské členské
státy,

b) jméno přispívajícího podniku,

c) hlavní vlastnosti penzijního plánu, který má být
provozován pro přispívající podnik.

(4) Pokud dohledový orgán nemá důvod k po-
chybnostem o tom, že vnitřní struktura instituce se
sídlem v České republice, její finanční situace, dobrá
pověst a odborná kvalifikace a praxe vedoucích osob
jsou slučitelné s činnostmi navrhovanými v hostitelském
členském státě, sdělí do 3 měsíců po obdržení všech
informací podle odstavce 3 tyto informace příslušným
orgánům hostitelského členského státu a následně in-
formuje instituci se sídlem v České republice.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

§ 10h

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění se
nesmí na území České republiky usazovat.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/
/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a za-
městnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/
/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.“.

Dosavadní část druhá se označuje jako část pátá a do-
savadní část třetí se označuje jako část šestá.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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261

ZÁKON

ze dne 22. července 2011,

kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evrop-
ské unie1) a upravuje“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námoř-
ním zařízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze
dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a infor-
mační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se
zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze
dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za
protiprávní jednání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze
dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobi-
losti námořníků vydaných členskými státy a o změně směr-
nice 2001/25/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze
dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze
dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES
o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze
dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/
/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se
provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006
uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evrop-
ského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracov-
níků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/
/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze
dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla
a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami
lodí a pro související činnosti námořní správy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze

dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES,
kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společen-
ství pro provoz plavidel.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze
dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro
vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se
mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/59/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze
dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní
nároky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze
dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky.“.

3. V § 2 odst. 1 se slova „a rekreačních jachet“
zrušují a za slovo „po“ se vkládá slovo „poslední“.

4. V § 2 odst. 5 se slova „určené k námořní plavbě
pro cizí potřeby za účelem zisku“ zrušují.

5. V § 2 se odstavec 6 zrušuje

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6
až 9.

6. V § 2 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou
č. 28 zní:

„(9) Uznaná klasifikační společnost je klasifikační
společnost uznaná Evropskou komisí (dále jen „Ko-
mise“) podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie28).

28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009
ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla
a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami
lodí.“.

7. V § 2 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Mezinárodní osvědčení je osvědčení o kon-
strukci a vybavení námořního plavidla, které dokládá,
že námořní plavidlo splňuje požadavky stanovené
mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu
a upravuje oblast námořní plavby (dále jen „námořní
úmluva“)3).“.

8. V § 8 odst. 1 písm. b) a v § 11 odst. 3 písm. g)
se za slova „výrobcem nebo“ vkládá slovo „uznanou“.
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9. V § 8 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod
čarou č. 29 zní:

„d) volací značka, případně další rádiové identifikační
označení lodě přidělené a používané podle jiného
právního předpisu29),

29) § 16 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích).
Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích zna-
ček, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích
radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.“.

10. V § 9 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 30
zní:

„b) provozovatel lodi splňuje požadavky stanovené
Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského ži-
vota na moři30) (dále jen „Mezinárodní úmluva
SOLAS“) na zavedení systému bezpečného řízení
provozu na lodi,

30) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři
(SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb.“.

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

11. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„(2) Pokud Úřad rozhodne o zápisu námořního
plavidla do námořního rejstříku, umožní bezprostředně
po vydání tohoto rozhodnutí provozovateli námořního
plavidla přístup v nezbytném rozsahu do systému pro
výměnu informací na moři podle předpisu Evropské
unie31).

31) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES.“.

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

12. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11a

Poskytování údajů o námořních plavidlech

(1) Úřad neprodleně poskytne na žádost přísluš-
ného orgánu členského státu Evropské unie nebo
smluvního státu námořní úmluvy údaje týkající se ná-
mořního plavidla, které je nebo bylo zapsáno v námoř-
ním rejstříku, za účelem ověření jeho technické způso-
bilosti, a to údaje

a) o prohlídkách námořních plavidel zapsaných v ná-
mořním rejstříku provedených v rámci státního
dozoru,

b) o uznaných klasifikačních společnostech, které vy-
dávají osvědčení o klasifikační třídě a mezinárodní
osvědčení podle tohoto zákona,

c) o námořních nehodách týkajících se námořních
plavidel zapsaných v námořním rejstříku a

d) o námořních plavidlech, u kterých došlo v posled-
ních 12 měsících k výmazu z námořního rejstříku.

(2) Za účelem poskytování údajů Úřad uchovává
údaje stanovené v odstavci 1.“.

13. Nadpis nad § 12 se zrušuje.

14. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Technická způsobilost lodě

Loď je technicky způsobilá k plavbě, pokud byla
projektována, postavena a je udržována v souladu s po-
žadavky námořní úmluvy a předpisů uznané klasifi-
kační společnosti.“.

15. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12m, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 32 až 35 znějí:

„§ 12a

Soulad s požadavky předpisů uznané klasifikační
společnosti ověřuje tato společnost podle svých před-
pisů udělením klasifikační třídy lodi.

§ 12b

(1) Soulad s požadavky námořních úmluv schva-
luje Úřad na žádost.

(2) Účastníkem řízení je pouze žadatel.

(3) Úřad schválí soulad lodi s požadavky námoř-
ních úmluv, pokud

a) loď, její konstrukce, vybavení a systém bezpečného
řízení provozu na lodi odpovídá požadavkům ná-
mořních úmluv,

b) námořní zařízení umístěné na lodi je označeno
značkou shody a odpovídá požadavkům stanove-
ným v nařízení vlády o technických požadavcích
na námořní zařízení32), nebo pokud Úřad vydal
povolení k umístění námořního zařízení na palubu
lodi,

c) je loď o hrubé prostornosti přesahující 300 tun vy-
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bavena systémem automatické identifikace a sledo-
vání lodí na velké vzdálenosti,

d) je loď o hrubé prostornosti přesahující 3000 tun
vybavena záznamovým zařízením, které slouží
k získání údajů usnadňujících odborné zjišťování
příčin námořních nehod nebo mimořádných udá-
lostí (dále jen „zařízení pro záznam údajů
o plavbě“).

(4) Úřad provede před schválením souladu lodi
s požadavky námořních úmluv prohlídky a zkoušky
podle těchto námořních úmluv za účelem zjištění, zda
jsou splněny podmínky podle odstavce 3. Zkoušky
uvedené ve větě první se provedou pouze v rozsahu,
ve kterém není splnění podmínek podle odstavce 3 do-
loženo doklady přiloženými k žádosti. Provozovatel
lodi je povinen za účelem provedení prohlídek
a zkoušek zajistit potřebnou součinnost, zejména

a) sdělit po dohodě s Úřadem v dostatečném časovém
předstihu místo a čas provedení prohlídky lodi,

b) umožnit vstup na loď,

c) zajistit bezpečný přístup k lodi,

d) řídit se pokyny osob pověřených k provedení pro-
hlídek.

(5) Je-li to nezbytné pro schválení souladu s poža-
davky námořních úmluv, obrátí se Úřad na příslušný
orgán členského státu Evropské unie, do jehož registru
byla loď zapsána, se žádostí o poskytnutí údajů o pro-
hlídkách a námořních nehodách.

(6) Náklady na provedení prohlídek a zkoušek
podle odstavce 4 hradí žadatel.

(7) Pokud Úřad zcela vyhoví žádosti o schválení
souladu lodi s požadavky námořních úmluv, vydá
místo písemného vyhotovení rozhodnutí mezinárodní
osvědčení.

§ 12c

Mezinárodní osvědčení

(1) Mezinárodní osvědčení jsou:

a) osvědčení o bezpečné konstrukci lodi podle Mezi-
národní úmluvy SOLAS,

b) osvědčení o záchranném vybavení lodi podle
Mezinárodní úmluvy SOLAS,

c) osvědčení o rádiovém vybavení lodi podle Mezi-
národní úmluvy SOLAS,

d) osvědčení o výjimce z technických požadavků po-
dle Mezinárodní úmluvy SOLAS,

e) osvědčení o řízení bezpečnosti podle Mezinárodní
úmluvy SOLAS,

f) osvědčení o bezpečnosti lodi z hlediska prevence
před ropným znečištěním podle Mezinárodní
úmluvy o zabránění znečišťování z lodí33) (dále
jen „Mezinárodní úmluva MARPOL“),

g) osvědčení o bezpečnosti lodi z hlediska prevence
před znečištěním tekutými škodlivými látkami po-
dle Mezinárodní úmluvy MARPOL,

h) osvědčení o bezpečnosti lodi z hlediska prevence
před znečištěním odpadními vodami podle Mezi-
národní úmluvy MARPOL,

i) osvědčení podle Mezinárodní úmluvy o nákladové
značce34) (dále jen „Mezinárodní úmluva Load
Line“),

j) osvědčení o výjimce podle Mezinárodní úmluvy
Load Line,

k) další mezinárodní osvědčení, která stanoví ná-
mořní úmluvy.

(2) Pokud jsou pro to splněny podmínky stano-
vené Mezinárodní úmluvou SOLAS, Úřad vystaví na-
místo osvědčení uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)
osvědčení o bezpečnosti lodi.

(3) Námořní úmluvy stanoví, která mezinárodní
osvědčení jsou vyžadovaná pro jednotlivé druhy lodí.

(4) Mezinárodní osvědčení jsou platná po dobu
5 let od jejich vydání.

§ 12d

(1) Úřad na žádost provozovatele lodi udělí v sou-
ladu s námořními úmluvami výjimku z požadavků sta-
novených v § 12b odst. 3, pokud udělením takové vý-
jimky nedojde ke zhoršení technické způsobilosti lodi,
ohrožení lidského života nebo mořského prostředí.

(2) Účastníkem řízení o udělení výjimky je pouze
žadatel.

(3) Pokud Úřad zcela vyhoví žádosti o udělení vý-
jimky, v souladu s námořními úmluvami

a) vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí
o udělení výjimky mezinárodní osvědčení o vý-
jimce, nebo

b) učiní o udělené výjimce záznam na příslušném
mezinárodním osvědčení.

(4) Výjimka se uděluje na dobu, po kterou je
platné mezinárodní osvědčení, které osvědčuje splnění
požadavků, ze kterých je výjimka udělena.
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§ 12e

Pravidelné prohlídky

(1) Úřad provádí podle námořních úmluv pravi-
delné prohlídky lodí, které jsou zapsány v námořním
rejstříku a které plují pod vlajkou České republiky.
Provozovatel lodi je povinen za účelem provedení pro-
hlídek poskytnout potřebnou součinnost, zejména

a) sdělit po dohodě s Úřadem v dostatečném časovém
předstihu místo a čas provedení prohlídky lodi,

b) umožnit vstup na loď,

c) zajistit bezpečný přístup k lodi,

d) řídit se pokyny osob pověřených k provedení pro-
hlídek.

(2) Úřad při pravidelných prohlídkách ověřuje,
zda konstrukce lodi a její vybavení jsou v souladu s po-
žadavky námořních úmluv.

(3) Úřad o provedení pravidelné prohlídky učiní
záznam na mezinárodním osvědčení.

(4) Náklady na provedení pravidelných prohlídek
hradí provozovatel lodi.

(5) Pokud provozovatel lodi neumožní provedení
pravidelné prohlídky ve lhůtě uvedené v námořní
úmluvě, pozbývá mezinárodní osvědčení platnosti.

§ 12f

Prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení

(1) Pokud Úřad schválí soulad lodi s požadavky
námořních úmluv, prodlouží na žádost platnost stáva-
jícího mezinárodního osvědčení, pokud žadatel doloží,
že nové mezinárodní osvědčení nelze doručit veliteli
lodě dříve, než uplyne doba platnosti stávajícího mezi-
národního osvědčení, nejdéle však o 5 měsíců.

(2) Úřad na žádost prodlouží platnost stávajícího
mezinárodního osvědčení na dobu nezbytně nutnou
k tomu, aby loď dokončila cestu do přístavu, ve kterém
může být provedena prohlídka podle § 12b odst. 4,
pokud prodloužením platnosti stávajícího mezinárod-
ního osvědčení nedojde k ohrožení bezpečnosti lid-
ského života nebo mořského prostředí.

§ 12g

Odnětí mezinárodního osvědčení

Úřad odejme lodi mezinárodní osvědčení, pokud
loď přestane splňovat požadavky námořních úmluv.

§ 12h

Povolení k umístění námořního zařízení
na palubu lodi

(1) Pokud námořní zařízení nesplňuje požadavky
stanovené v nařízení vlády o technických požadavcích
na námořní zařízení a není opatřeno značkou shody,
může být umístěno na palubu lodě pouze na základě
povolení Úřadu.

(2) Úřad vydá povolení podle odstavce 1 na žá-
dost provozovatele lodě, jedná-li se o

a) nově vyvinuté námořní zařízení a toto zařízení za-
jišťuje stejnou úroveň bezpečnosti a účinnosti jako
zařízení schválené podle nařízení o technických
požadavcích na námořní zařízení, nebo

b) námořní zařízení, které je předmětem testování,
přičemž toto námořní zařízení je určeno výlučně
pro účely testování a nenahrazuje námořní zaří-
zení, které je na palubě lodě umístěno v souladu
s nařízením vlády o technických požadavcích na
námořní zařízení.

(3) Pokud je námořním zařízením uvedeným v od-
stavci 2 radiokomunikační zařízení, vydá Úřad povo-
lení podle odstavce 1 pouze za podmínky, pokud toto
zařízení nepůsobí nežádoucím způsobem na radiofrek-
venční spektrum.

(4) Účastníkem řízení o povolení k umístění ná-
mořního zařízení na palubu lodi je pouze žadatel.

(5) Splnění podmínky pro udělení povolení uve-
dené v odstavci 2 písm. a) se prokazuje posudkem vy-
daným uznanou klasifikační společností, který musí
být přiložen k žádosti o vydání povolení.

(6) V povolení Úřad určí podmínky použití ná-
mořního zařízení. Platnost povolení k umístění námoř-
ního zařízení uvedeného v odstavci 2 písm. b) Úřad
omezí na dobu nezbytně nutnou pro provedení testo-
vání, nejdéle však na 12 měsíců. Povolení musí být ulo-
ženo na palubě lodi po celou dobu umístění námořního
zařízení na palubě lodi.

(7) Úřad zašle údaje uvedené v povolení Komisi
a příslušným orgánům členských států Evropské unie
do 1 měsíce od jeho vydání.

§ 12i

(1) Úřad může veřejnoprávní smlouvou pověřit
uznanou klasifikační společnost

a) schvalováním souladu lodě s požadavky námoř-
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ních úmluv, s výjimkou rozhodování o výjimce
podle § 12d, a vydáváním mezinárodních osvěd-
čení,

b) prováděním prohlídek lodí a zkoušek v souvislosti
se schvalováním souladu lodi s požadavky námoř-
ních úmluv,

c) prováděním pravidelných prohlídek,

d) prodlužováním platnosti mezinárodních osvěd-
čení,

e) odnímáním mezinárodních osvědčení.

(2) Úřad veřejnoprávní smlouvu vypoví, pokud
zjistí v činnosti uznané klasifikační společnosti, kterou
pověřil podle odstavce 1 (dále jen „pověřená společ-
nost“), závažné nedostatky nebo pokud Komise zrušila
pověřené společnosti uznání podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie28). Výpovědní lhůta je 6 mě-
síců.

(3) Ve veřejnoprávní smlouvě lze sjednat i jiné dů-
vody výpovědi, než které jsou uvedené v odstavci 2.

(4) Veřejnoprávní smlouva musí vymezit:

a) rozsah pověření k výkonu státní správy,

b) rozsah spolupráce při přípravě pravidel vztahují-
cích se ke schvalování technické způsobilosti lodí,

c) seznam předpisů vztahujících se na činnost pově-
řené společnosti,

d) údaje, které jsou si smluvní strany povinny sdělo-
vat včetně postupů a lhůt,

e) povinnost mlčenlivosti,

f) odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu čin-
ností v rozsahu pověření,

g) postupy při pravidelné kontrole pověřené společ-
nosti ze strany Úřadu,

h) postupy namátkové a podrobné inspekce lodí,

i) postup při změně smlouvy,

j) postup při řešení sporů mezi smluvními stranami,

k) přístup k vnitřním předpisům pověřené společ-
nosti,

l) přístup k dokumentaci vztahující se k lodím plují-
cím pod vlajkou České republiky,

m) výpovědní lhůta a výpovědní důvody.

§ 12j

(1) Úřad kontroluje činnost pověřené společnosti
alespoň jednou za 2 roky.

(2) Pověřená společnost je povinna informovat
Úřad o

a) klasifikovaných lodích a změnách, pozastaveních
a odejmutích klasifikační třídy lodí plujících pod
vlajkou České republiky,

b) vydaných a odňatých mezinárodních osvědčeních,
výsledcích provedených prohlídek a prodloužení
platnosti mezinárodních osvědčení týkajících se
lodí plujících pod vlajkou České republiky,

c) vnitřních předpisech týkajících se projektování,
konstrukce, vybavení, údržby a prohlídek lodí.

(3) Úřad informuje pověřenou společnost o vyda-
ných povoleních o umístění námořního zařízení na pa-
lubu lodi a o povolených výjimkách z požadavků ná-
mořních úmluv.

(4) Informace získané podle odstavce 3 nesmí po-
věřená společnost sdělovat třetím osobám.

§ 12k

(1) Úřad může s pověřenou společností sjednat, že
v případě škody způsobené pověřenou společností z ne-
dbalosti bude výše regresní úhrady uplatňované ze
strany Úřadu podle zákona upravujícího odpovědnost
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhod-
nutím nebo nesprávným úředním postupem35) ome-
zena. Výše takto smluvně omezené regresní úhrady
však nesmí být nižší než

a) 4 miliony EUR, pokud jde o náhradu škody za
způsobenou újmu na zdraví nebo smrt,

b) 2 miliony EUR, pokud jde o náhradu škody způ-
sobené na majetku.

(2) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet
částky v EUR uvedené v odstavci 1 na českou měnu
použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou ná-
rodní bankou ke dni uplatnění nároku na náhradu
škody před příslušným orgánem.

§ 12l

Řízení před pověřenou společností

(1) V řízení před pověřenou společností lze jednat
a předkládat písemnosti i v anglickém jazyce.

(2) O odvolání proti rozhodnutí pověřené společ-
nosti rozhoduje Úřad.

§ 12m

(1) Úřad informuje Komisi o veřejnoprávních
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smlouvách uzavřených podle tohoto zákona, jakož
i o veřejnoprávních smlouvách, které vypověděl.

(2) Pokud Úřad zjistí, že loď představuje vážnou
hrozbu pro bezpečnost a mořské prostředí v důsledku
závažného pochybení pověřené společnosti, informuje
o tom Komisi a ostatní členské státy Evropské unie.

(3) Úřad oznámí postup uvedený v odstavci 2 po-
věřené společnosti bez zbytečného odkladu.

(4) Úřad informuje Komisi a ostatní členské státy
Evropské unie o výsledcích pravidelných kontrol po-
věřených společností vykonávaných podle § 12j
odst. 1, a to nejpozději do 31. března roku následují-
cího po roce, v němž byla kontrola provedena.

32) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích
na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

33) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťo-
vání z lodí (MARPOL), 1973, oznámený pod č. 71/1995 Sb.

34) Mezinárodní úmluva o nákladové značce, 1966, oznámená
pod č. 129/1969 Sb.

35) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů.“.

16. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 36 zní:

„§ 13

Technická způsobilost námořní jachty
k námořní plavbě

(1) Námořní jachta je technicky způsobilá k ná-
mořní plavbě, pokud její konstrukce, technický stav
a vybavení zaručuje její schopnost bezpečně plout a ne-
ohrožuje bezpečnost a zdraví osob, majetek a mořské
prostředí.

(2) Technická způsobilost námořní jachty k ná-
mořní plavbě se prokazuje doložením splnění poža-
davků na vybavení námořní jachty, které zaručuje její
bezpečnou plavbu bez ohrožení bezpečnosti a zdraví
osob, majetku a mořského prostředí, a

a) označením námořní jachty značkou shody podle
zvláštního právního předpisu36),

b) jiným dokladem, ze kterého vyplývá, že námořní
jachta z hlediska konstrukce, provedení a z hlediska
emisí výfukových plynů a hluku přiměřeně splňuje
požadavky stanovené ve zvláštním právním před-

pisu36), pokud námořní jachta nemusí být ozna-
čena značkou shody, nebo

c) posudkem uznané klasifikační společnosti podle
jejích vnitřních předpisů.

(3) Vybavení námořní jachty, které zaručuje bez-
pečnou plavbu námořní jachty bez ohrožení zdraví
osob, majetku a mořského prostředí a které musí být
umístěno na palubě námořní jachty, stanoví prováděcí
právní předpis.

36) Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená re-
kreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry
a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.“.

17. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13e, které
znějí:

„§ 13a

(1) Pokud námořní jachta musí splňovat kromě
podmínek uvedených v § 13 také požadavky námoř-
ních úmluv, jejichž splnění se prokazuje mezinárodním
osvědčením uvedeným v § 12c odst. 1 písm. h) nebo k),
použijí se pro schválení souladu námořní jachty s poža-
davky stanovenými těmito úmluvami § 12b až 12g ob-
dobně.

(2) Pokud námořní jachta musí být vybavena po-
dle námořních úmluv námořním zařízením, musí být
toto námořní zařízení označeno značkou shody, která
dokládá, že toto námořní zařízení splňuje požadavky
stanovené v nařízení vlády o technických požadavcích
na námořní zařízení; § 12h se použije obdobně.

§ 13b

(1) Technickou způsobilost námořní jachty k ná-
mořní plavbě schválí Úřad na žádost, jsou-li splněny
podmínky uvedené v § 13.

(2) K žádosti musí být přiloženy dokumenty pro-
kazující splnění požadavků uvedených v § 13.

(3) Účastníkem řízení o schválení technické způ-
sobilosti námořní jachty k námořní plavbě je pouze
žadatel.

(4) Úřad provede před schválením technické způ-
sobilosti námořní jachty k námořní plavbě prohlídku
námořní jachty za účelem zjištění, zda jsou splněny
podmínky uvedené v § 13. Provozovatel námořní jach-
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ty je povinen za účelem provedení prohlídky námořní
jachty zajistit potřebnou součinnost, zejména

a) sdělit po dohodě s Úřadem v dostatečném časovém
předstihu místo a čas provedení prohlídky ná-
mořní jachty,

b) umožnit vstup na námořní jachtu,

c) zajistit bezpečný přístup k námořní jachtě,
d) řídit se pokyny osob pověřených k provedení pro-

hlídky.

(5) Náklady na provedení prohlídky podle od-
stavce 4 hradí žadatel.

(6) Pokud vybavení námořní jachty neodpovídá
oblasti povolené námořní plavby od pevniny nebo od
pobřeží stanovené výrobcem nebo posudkem uznané
klasifikační společnosti, nebo pokud povolená oblast
námořní plavby od pevniny nebo od pobřeží nebyla
vymezena, Úřad současně se schválením technické způ-
sobilosti námořní jachty k námořní plavbě omezí vzdá-
lenost povolené námořní plavby od pevniny nebo od
pobřeží tak, aby odpovídala jejímu vybavení. Vymezení
oblastí povolené námořní plavby od pevniny nebo od
pobřeží stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13c

(1) Pokud Úřad zcela vyhoví žádosti o schválení
technické způsobilosti námořní jachty k námořní
plavbě, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí
osvědčení o způsobilosti námořní jachty k námořní
plavbě; toto osvědčení je platné po dobu 5 let od jeho
vydání.

(2) Osvědčení o způsobilosti námořní jachty k ná-
mořní plavbě musí obsahovat

a) identifikační údaje námořní jachty,

b) technické údaje o námořní jachtě, včetně prohlá-
šení o shodě podle zvláštního právního před-
pisu36),

c) vymezení oblasti povolené námořní plavby,

d) dobu platnosti osvědčení,

e) seznam námořního zařízení, jímž je námořní
jachta vybavena, včetně prohlášení o shodě podle
nařízení vlády o technických požadavcích na ná-
mořní zařízení.

§ 13d

(1) Úřad může na žádost rozhodnutím pověřit
schvalováním technické způsobilosti námořních jachet
k námořní plavbě právnickou nebo fyzickou osobu,

která je technicky vybavená a odborně způsobilá k po-
suzování technické způsobilosti námořních jachet k ná-
mořní plavbě nebo zajistí tuto činnost prostřednictvím
odborně způsobilých osob. Schvalováním souladu ná-
mořní jachty s požadavky námořních úmluv podle
§ 13a odst. 1 může Úřad pověřit pouze uznanou klasi-
fikační společnost.

(2) V rozhodnutí Úřad vymezí bližší podmínky
výkonu pověření.

(3) Úřad pověření odejme, jestliže pověřená osoba

a) o odejmutí pověření požádá, nebo

b) pověřená osoba neplní povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo rozhodnutím o pověření.

(4) Rozhodnutí o pověření, jakož i odejmutí to-
hoto pověření, zveřejní Úřad na své úřední desce.

(5) O odvolání proti rozhodnutí pověřené osoby
rozhoduje Úřad.

§ 13e

Pověřená osoba je povinna

a) informovat Úřad o vnitřních předpisech, které
upravují postup při provádění úkonů v rámci
schvalování technické způsobilosti námořních
jachet k námořní plavbě,

b) vést seznam námořních jachet, jejichž technickou
způsobilost k námořní plavbě schválila,

c) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
výši nákladů na úkony prováděné v rámci schva-
lování technické způsobilosti námořních jachet
k námořní plavbě.“.

18. V § 20 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) mezinárodními osvědčeními.“.

19. V § 20 odst. 3 se závěrečná část ustanovení
zrušuje.

20. V § 20 odst. 4 se slova „vystaveným klasifi-
kační společností“ a věta druhá zrušují.

21. V § 20 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Úřad v prozatímním povolení k plavbě námořní
jachty vymezí oblast povolené námořní plavby s ome-
zením vzdálenosti námořní plavby do 20 námořních
mil od pevniny nebo od pobřeží.“.

22. V § 21 odst. 1 se slova „nebo rekreační
jachty“, slova „nebo rekreační jachta“ a slova „nebo
rekreační jachtě“ zrušují.
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23. V § 21 odst. 2 se slova „nebo rekreační jachtě“
zrušují.

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

„§ 23a

Oznamovací povinnost

(1) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé pro-
stornosti přesahující 300 tun, která směřuje do přístavu
členského státu Evropské unie, je povinen oznámit
orgánu tohoto členského státu příslušnému podle jeho
předpisů

a) identifikační údaje lodi,

b) přístav určení,

c) předpokládanou dobu příjezdu a odjezdu z pří-
stavu určení,

d) celkový počet osob na lodi.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 je provozovatel
nebo velitel lodi povinen oznámit alespoň 24 hodin
před předpokládaným připlutím do přístavu. Nelze-li
tyto údaje oznámit v této lhůtě, oznámí je provozovatel
nebo velitel lodi

a) nejpozději v době, kdy loď opouští předchozí pří-
stav, pokud doba plavby trvá méně než 24 hodin,
nebo

b) neprodleně po zjištění přístavu určení, není-li
znám v okamžiku opuštění předchozího přístavu
nebo byl-li přístav určení změněn v průběhu
plavby.

(3) Provozovatel nebo velitel lodi přepravující ne-
bezpečné věci uvedené v Mezinárodní úmluvě SOLAS
nebo znečišťující látky uvedené v Mezinárodní úmluvě
MARPOL, která používá přístav členského státu
Evropské unie, je povinen oznámit údaje o lodi, prů-
běhu plavby, osobách na lodi, o přepravovaných věcech
nebo látkách a jejich umístění na lodi příslušnému
orgánu tohoto státu nejpozději v okamžiku odplutí.

(4) Provozovatel nebo velitel lodi přepravující ne-
bezpečné věci nebo znečišťující látky uvedené v od-
stavci 3 připlouvající z přístavu mimo Evropskou unii
a směřující do přístavu členského státu Evropské unie je
povinen oznámit údaje o lodi, průběhu plavby, osobách
na lodi, o přepravovaných věcech nebo látkách a jejich
umístění na lodi příslušnému orgánu tohoto členského
státu

a) nejpozději v okamžiku odplutí z přístavu na-
kládky, nebo

b) jakmile je přístav určení v členském státu Evropské
unie znám, jestliže tyto informace nejsou k dispo-
zici v okamžiku odplutí.

(5) Velitel lodi je povinen neprodleně oznámit pří-
slušnému orgánu členského státu Evropské unie, který
má pravomoc v dané oblasti, námořní nehodu nebo
mimořádnou událost postihující bezpečnost lodi nebo
ohrožující bezpečnost plavby nebo jakoukoli situaci,
která může vést nebo vedla k znečištění vod nebo po-
břeží členského státu Evropské unie. V oznámení se
uvedou i údaje o lodi, její poloze, průběhu plavby,
osobách na lodi a o přepravovaných věcech nebo lát-
kách.

(6) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 3 až 5 se ozna-
mují prostřednictvím systému pro výměnu informací
na moři.

(7) Rozsah údajů předávaných podle odstavců 3
až 5 stanoví prováděcí právní předpis.“.

25. V § 24 odst. 1 písm. j) se slova „námořního
plavidla na námořní nehodě“ nahrazují slovy „lodi na
námořní nehodě nebo mimořádné události a účast ná-
mořní jachty na námořní nehodě“.

26. V § 24 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) U lodí o hrubé prostornosti přesahující
300 tun musí být pojištění odpovědnosti z provozu
lodi sjednáno ve výši, která musí pokrývat nároky

a) na náhradu škody způsobenou smrtí, újmou na
zdraví nebo poškozením, zničením nebo ztrátou
věci, pokud k ní došlo na palubě lodi,

b) na náhradu škody vzniklou porušením jiných než
smluvních povinností, pokud k nim došlo v přímé
souvislosti s provozem lodi nebo záchrannou akcí,

c) na náhradu škody vzniklou zpožděním v přepravě
nákladu, cestujících a jejich zavazadel po moři,

d) související s vyzvednutím lodi nebo vyzvednutím,
zničením nebo zneškodněním nákladu z lodě.

(3) Minimální výši sjednaného pojištění podle od-
stavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4
až 6.

27. V § 25 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) mezinárodní osvědčení,“.

28. V § 25 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:
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„s) doklad o pojištění odpovědnosti za škody z pro-
vozu lodě,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).

29. V § 25 odst. 1 písmeno t) zní:

„t) jiné dokumenty podle námořních úmluv.“.

30. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

31. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Není-li doklad o pojištění odpovědnosti za
škody z provozu lodě sepsán v anglickém, francouz-
ském nebo španělském jazyce, musí být doplněn
o úřední překlad do jednoho z těchto jazyků.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

32. V § 33 odst. 1 písm. e) se slova „mezinárod-
ními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,9)“
nahrazují slovy „námořními úmluvami“.

33. V § 33 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují
slova „nebo mimořádné události“.

34. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena p) až s), která znějí:

„p) zajistit, aby systém automatické identifikace lodí
byl neustále v provozu,

q) nepřevzít na loď k přepravě nebezpečnou věc nebo
znečišťující látku, ke které nebyly veliteli lodě
předány údaje o této věci nebo látce a o kontaktní
osobě stanovené v prováděcím právním předpise
a mít tyto údaje na lodi po celou dobu přepravy,

r) informovat provozovatele lodi o opatřeních přija-
tých příslušnými orgány pobřežního členského
státu Evropské unie v případě mimořádně špat-
ného počasí,

s) informovat příslušný orgán pobřežního členského
státu Evropské unie o svém rozhodnutí nerespek-
tovat doporučení přijatá tímto orgánem v případě
mimořádně špatného počasí.“.

35. § 37 se včetně nadpisu zrušuje.

36. V § 47 odst. 3 se slova „Evropskou komisí“
nahrazují slovy „Komisí“.

37. V § 48 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Uplyne-li doba platnosti osvědčení o zdra-
votní způsobilosti v průběhu plavby, zůstává toto
osvědčení v platnosti po dobu plavby do nejbližšího

přístavu, ve kterém lze vydat nové osvědčení o zdra-
votní způsobilosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

(7) Osvědčení o zdravotní způsobilosti musí být
na lodi v českém a anglickém jazyce.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

38. Za § 55 se vkládají nové § 55a až 55h, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37 znějí:

„Zjišťování příčin námořních nehod
a mimořádných událostí

§ 55a

(1) Námořní nehodou se pro účely tohoto zákona
rozumí událost, k níž došlo při námořní plavbě a jejímž
následkem je

a) smrt, vážné zranění nebo nezvěstnost osoby sou-
visející s provozem lodi,

b) ztráta nebo opuštění lodi,

c) poškození konstrukce lodi nebo jejího vybavení,

d) srážka lodi s jiným námořním plavidlem nebo ji-
ným pevným předmětem,

e) znečištění mořského prostředí,

f) požár na lodi, nebo

g) najetí na mělčinu nebo břeh.

(2) Vážnou námořní nehodou se rozumí námořní
nehoda, jejímž následkem je

a) poškození konstrukce lodi nebo jejího vybavení,
které má za následek technickou nezpůsobilost
lodi k plavbě,

b) znečištění mořského prostředí, nebo

c) poškození lodi vyžadující pomoc pobřežní nebo
námořní záchranné služby.

(3) Velmi vážnou námořní nehodou se rozumí ná-
mořní nehoda, jejímž následkem je úplné zničení lodi,
smrt osob nebo vážné znečištění mořského prostředí.

(4) Mimořádnou událostí se rozumí ohrožení lodi
nebo osob v souvislosti s provozem lodi.

§ 55b

(1) Úřad provádí odborné zjišťování příčin ná-
mořních nehod nebo mimořádných událostí, které se
týkají lodí plujících pod vlajkou České republiky nebo
které mají za následek smrt nebo vážnou újmu na
zdraví občanů České republiky.

(2) Úřad provede vždy zjištění příčin velmi vážné
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námořní nehody. V ostatních případech námořních ne-
hod nebo mimořádných událostí provede Úřad zjištění
jejich příčin pouze tehdy, dojde-li k závěru, že vý-
sledky tohoto zjištění mohou být využity k jejich před-
cházení. V případě vážné námořní nehody Úřad pro-
vede pro tyto účely předběžné šetření.

(3) Úřad zahájí zjišťování příčin námořní nehody
nebo mimořádné události bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 2 měsíců poté, co k námořní nehodě
nebo mimořádné události došlo.

(4) Zjišťování příčin námořních nehod a mimořád-
ných událostí, jeho závěry a bezpečnostní doporučení
se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny
nebo odpovědnosti.

(5) Úřad neprovede zjišťování příčin námořní ne-
hody nebo mimořádné události, pokud jej v souladu
s právem Evropské unie nebo v souladu s námořní
úmluvou již provádí příslušný orgán jiného státu.

§ 55c

(1) Velitel a provozovatel lodi plující pod vlajkou
České republiky je povinen

a) zajistit zachování všech informací z námořních
map, lodních deníků, elektronických a magnetic-
kých záznamů a videozáznamů včetně informací
ze záznamníků cestovních údajů a dalších elektro-
nických zařízení, které se vztahují k období před,
během i po námořní nehodě či mimořádné udá-
losti, a zajistit veškeré jiné důkazy a informace dů-
ležité pro zjištění jejích příčin,

b) zabránit přepisu či jinému zásahu do záznamů
uvedených pod písmenem a),

c) spolupracovat s Úřadem a příslušnými orgány po-
břežního státu s cílem zmírnit následky námořní
nehody nebo mimořádné události, zejména po-
skytnutím informací týkajících se nebezpečných
věcí nebo znečišťujících látek.

(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. c) se
vztahuje i na vlastníka nebezpečné věci nebo znečišťu-
jící látky, která je v době námořní nehody nebo mimo-
řádné události na palubě lodi.

§ 55d

(1) Zaměstnanec Úřadu pověřený zjišťováním pří-
čin námořní nehody nebo mimořádné události je
oprávněn

a) vstupovat na loď a přistupovat k jejímu vybavení,
vraku nebo troskám,

b) provádět nebo si vyžádat analýzy nebo zkoumání
jednotlivých důkazů,

c) využít informace získané z námořních map, lod-
ních deníků, elektronických a magnetických zá-
znamů a videozáznamů včetně informací ze zá-
znamníků cestovních údajů a dalších elektronic-
kých zařízení a veškeré další dostupné důkazy dů-
ležité pro zjištění příčin námořní nehody či
mimořádné události,

d) využít údaje z výsledků ohledání těl obětí nebo
zkoušek provedených na vzorcích odebraných
z těl obětí,

e) využít údaje z výsledků vyšetření osob na lodi
včetně výsledků zkoušek provedených na vzorcích
těmto osobám odebraným,

f) využít záznamy výslechu svědků námořní nehody
nebo mimořádné události,

g) požadovat podání vysvětlení od svědků námořní
nehody nebo mimořádné události.

(2) Technické postupy při zjišťování příčin ná-
mořních nehod a mimořádných událostí stanoví Spo-
lečná metodika vyšetřování námořních nehod přijatá
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie37).

§ 55e

Informace získané v souvislosti se zjišťováním pří-
čin námořní nehody nebo mimořádné události lze pou-
žít jen pro účely zpracování zpráv podle § 55g.

§ 55f

Úřad spolupracuje při odborném zjišťování příčin
námořních nehod a mimořádných událostí s přísluš-
nými orgány členských států Evropské unie a s přísluš-
nými orgány jiných států podle mezinárodní smlouvy.

§ 55g

(1) Úřad vyhotoví a zveřejní zprávu o výsledcích
zjištění příčin námořní nehody nebo mimořádné udá-
losti do 1 roku ode dne námořní nehody nebo mimo-
řádné události. Zpráva obsahuje bezpečností doporu-
čení, pokud lze výsledky zjištění příčin námořní ne-
hody nebo mimořádné události využít pro jejich před-
cházení.

(2) Nelze-li ve lhůtě stanovené v odstavci 1 vydat
zprávu o zjištění příčin námořní nehody nebo mimo-

Sbírka zákonů č. 261 / 2011Strana 3248 Částka 92



řádné události, vydá Úřad v této lhůtě prozatímní
zprávu.

(3) Úřad zašle kopii zprávy nebo prozatímní
zprávy o zjištění příčin námořní nehody nebo mimo-
řádné události Komisi.

(4) Zpráva a prozatímní zpráva obsahuje

a) údaje o lodi a plavbě,
b) údaje o skutkových okolnostech námořní nehody

nebo mimořádné události,

c) údaje o přijatých opatřeních,

d) údaje o událostech souvisejících s námořní neho-
dou nebo mimořádnou událostí,

e) závěry a pořízené důkazy.

(5) Rozsah údajů uvedených v odstavci 4 stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 55h

(1) Úřad oznámí Komisi údaje o námořních neho-
dách a mimořádných událostech, které mu byly ozná-
meny.

(2) Pokud Úřad neprovede zjištění příčin vážné
námořní nehody, námořní nehody nebo mimořádné
události, zdůvodní svůj postup v oznámení učiněném
podle odstavce 1.

(3) Zjistí-li Úřad v souvislosti se zjišťováním pří-
čin námořní nehody nebo mimořádné události, že je
nutné v zájmu odvrácení nebezpečí dalších nehod učinit
opatření na úrovni Evropské unie, bezodkladně o tom
informuje Komisi.

(4) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) označení státu odpovědného za provedení vyšetřo-
vání, státu vedoucího zjištění příčin námořní ne-
hody nebo mimořádné události, dotčeného
pobřežního státu a státu s významným zájmem,

b) údaje o oznámení námořní nehody nebo mimo-
řádné události,

c) údaje o lodi a plavbě,
d) údaje o námořní nehodě nebo mimořádné události

a jejich následcích,

e) popis důvodu pro neprovedení zjišťování příčin
námořní nehody nebo mimořádné události.

(5) Rozsah údajů uvedených v odstavci 4 stanoví
prováděcí právní předpis.

37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002

ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura
pro námořní bezpečnost.“.

39. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

40. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 63a

Dovolená za kalendářní rok

(1) Každý člen posádky má nárok na dovolenou
za kalendářní rok ve výši nejméně 2,5 kalendářních dnů
na měsíc zaměstnání a její poměrnou část za nedokon-
čený měsíc.

(2) Za nevyčerpanou dovolenou v rozsahu podle
odstavce 1 nelze vyplatit členu posádky náhradu mzdy;
to neplatí v případě skončení pracovního poměru.“.

41. V § 78 odst. 2 písm. h) se slova „námořního
plavidla na námořní nehodě a“ nahrazují slovy „lodi na
námořní nehodě nebo mimořádné události, nebo účast
námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke
škodě převyšující 200 000 Kč, nebo,“.

42. V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene n)
doplňuje slovo „nebo“.

43. V § 78 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o).

44. V § 78 odst. 2 písm. o) se slova „§ 24 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 6“.

45. V § 78 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) nemá po celou dobu provozování lodě sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu lodě
nebo zaplacené pojistné podle § 24 odst. 1 písm. l),
nebo toto pojištění nemá sjednáno ve výši podle
§ 24 odst. 2 a 3,“.

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

46. V § 78 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24 odst. 3“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.

47. V § 78 odst. 3 se za písmeno f) vkládají nová
písmena g) až i), která znějí:
„g) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zacho-

vání všech informací z námořních map, lodních
deníků, elektronických a magnetických záznamů
a videozáznamů včetně informací ze záznamníků
cestovních údajů a dalších elektronických zařízení,
které se vztahují k období před, během i po ná-
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mořní nehodě či mimořádné události, nebo neza-
jistí veškeré jiné důkazy a informace důležité pro
zjištění jejích příčin,

h) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání pře-
pisu či jinému zásahu do záznamů uvedených
v § 55c odst. 1 písm. a),

i) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými
orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky
námořní nehody nebo mimořádné události podle
§ 55c odst. 1 písm. c),“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena j)
až l).

48. V § 78 odst. 7 se za písmeno i) vkládají nová
písmena j) a k), která znějí:

„j) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. p) nezajistí, aby
systém automatické identifikace lodi byl neustále
v provozu,

k) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. q) převezme na loď
k přepravě nebezpečnou věc nebo znečišťující
látku, ke které nebyly veliteli lodě předány přísluš-
né údaje, nebo nemá tyto údaje na lodi po celou
dobu přepravy takové věci nebo látky,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena l)
až n).

49. V § 78 odst. 7 písm. m) se slova „protokol,
nebo“ nahrazují slovem „protokol,“.

50. V § 78 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) až q), která znějí:

„o) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zacho-
vání všech informací z námořních map, lodních
deníků, elektronických a magnetických záznamů
a videozáznamů včetně informací ze záznamníků
cestovních údajů a dalších elektronických zařízení,
které se vztahují k období před, během i po ná-
mořní nehodě či mimořádné události, nebo neza-
jistí veškeré jiné důkazy a informace důležité pro
zjištění jejích příčin,

p) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání pře-
pisu či jinému zásahu do záznamů uvedených
v § 55c odst. 1 písm. a), nebo

q) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými
orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky
námořní nehody nebo mimořádné události podle
§ 55c odst. 1 písm. c).“.

51. V § 78 odstavec 9 zní:

„(9) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d)
nebo o),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. e), h), i), j), k) nebo l), odstavce 3
písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i), odstavce 4
písm. a) nebo odstavce 7 písm. f), g), h), o), p)
nebo q),

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. f) nebo m), odstavce 3 písm. d), odstavce 4
písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 7 písm. a),
b), d), e), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 8
písm. d) nebo e),

d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b), odstavce 2 písm. a), b) nebo g), od-
stavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b),
odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. i) nebo n)
nebo odstavce 8 písm. a),

e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), odstavce 2 písm. n), odstavce 6 písm. b),
odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 8 písm. b) ne-
bo c).“.

52. V § 79 odstavec 1 zní:

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

a) v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být
s ohledem na jejich vzhled a obsah zaměněny s prů-
kazem způsobilosti, nebo

b) jako vlastník nebezpečné věci nebo znečišťující
látky, která je v době námořní nehody nebo mimo-
řádné události na palubě lodi, nespolupracuje
s Úřadem nebo příslušnými orgány pobřežního
státu s cílem zmírnit následky námořní nehody
nebo mimořádné události podle § 55c odst. 2.“.

53. V § 79 odst. 2 písm. h) se slova „námořního
plavidla na námořní nehodě a“ nahrazují slovy „lodi na
námořní nehodě nebo mimořádné události, nebo účast
námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke
škodě převyšující 200 000 Kč, nebo,“.

54. V § 79 odst. 2 se na konci textu písmene n)
doplňuje slovo „nebo“.

55. V § 79 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o).

56. V § 79 odst. 2 písm. o) se slova „§ 24 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 6“.
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57. V § 79 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) nemá po celou dobu provozování lodě sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu lodě
nebo zaplacené pojistné podle § 24 odst. 1 písm. l),
nebo toto pojištění nemá sjednáno ve výši podle
§ 24 odst. 2 a 3,“.

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

58. V § 79 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24 odst. 1“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.

59. V § 79 odst. 3 se za písmeno f) vkládají nová
písmena g) až i), která znějí:
„g) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zacho-

vání všech informací z námořních map, lodních
deníků, elektronických a magnetických záznamů
a videozáznamů včetně informací ze záznamníků
cestovních údajů a dalších elektronických zařízení,
které se vztahují k období před, během i po ná-
mořní nehodě či mimořádné události, nebo neza-
jistí veškeré jiné důkazy a informace důležité pro
zjištění jejích příčin,

h) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání pře-
pisu či jinému zásahu do záznamů uvedených
v § 55c odst. 1 písm. a),

i) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými
orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky
námořní nehody nebo mimořádné události podle
§ 55c odst. 1 písm. c),“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena j)
až l).

60. V § 79 odstavec 7 zní:

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. c), d)
nebo o),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. e), h), i), j),
k) nebo l), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h)
nebo i) nebo odstavce 4 písm. a),

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 2 písm. f) nebo m), odstavce 3 písm. d),
odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 písm. a),

d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 2 písm. a), b) nebo g), odstavce 3 písm. j),
k) nebo l), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6
písm. a),

e) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. n) nebo odstavce 6 písm. b).“.

61. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k prove-
dení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 13 odst. 3, § 13b odst. 6,
§ 20 odst. 7, § 21 odst. 2, § 23a odst. 7, § 24 odst. 1
písm. m), § 24 odst. 3 a 4, § 27 odst. 3, § 28 odst. 4,
§ 32 odst. 4, § 33 odst. 1 písm. c), h), m) a q), § 35
odst. 2, § 44 odst. 3, § 46 odst. 4, § 47 odst. 1, 2 a 8,
§ 48 odst. 8, § 49 odst. 5, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6,
§ 55g odst. 5, § 55h odst. 5, § 67 odst. 1 písm. b),
§ 67 odst. 2 a 4 a § 84 odst. 3.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Námořní zařízení, které bylo na palubu námoř-
ního plavidla umístěno do 10. září 2009, nemusí být pro
účely schvalování souladu s námořními úmluvami
označeno značkou shody podle nařízení vlády o tech-
nických požadavcích na námořní zařízení.

2. Pověření klasifikačních společností, právnic-
kých a fyzických osob provedená podle zákona č. 61/
/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstávají v platnosti.

3. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti
s nimi související se posuzují podle dosavadní právní
úpravy.

4. Rekreační jachty evidované přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se provozují podle dosavad-
ních právních předpisů.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 149/2001
Sb., o rekreačních jachtách, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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262

ZÁKON

ze dne 20. července 2011

o účastnících odboje a odporu proti komunismu

PREAMBULE

Parlament České republiky,

jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mu-
žům, kteří v období komunistické totalitní moci s na-
sazením vlastních životů, osobní svobody i majetku
aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,

jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví,
cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,

vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi
teroru komunistického režimu

a vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o proti-
právnosti komunistického režimu a o odporu proti
němu,

se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI
KOMUNISMU

§ 1

Předmět zákona

Tento zákon vymezuje odboj a odpor proti komu-
nismu, stanoví podmínky pro vydání osvědčení účast-
níka odboje a odporu proti komunismu, upravuje re-
habilitace a dále stanoví některé úkoly Ministerstva
obrany (dále jen „ministerstvo“).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) dobou nesvobody úsek československých dějin od
25. února 1948 do 17. listopadu 1989,

b) odbojem a odporem proti komunismu účast na
akcích směřovaných proti komunistickému režimu
v Československu projevená ať již jednotlivě či ve
skupině na základě politického, náboženského či

mravního demokratického přesvědčení nebo vě-
domá a veřejná vyjádření takového odporu, na
území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí
demokratickou mocností, některou z forem uve-
dených v § 3 s cílem odstranit, výrazně oslabit či
narušit anebo jinak poškodit komunistickou tota-
litní moc v Československu a obnovit svobodu
a demokracii,

c) občanem osoba, která měla v době nesvobody
státní občanství Československé socialistické repu-
bliky nebo jejích právních předchůdců (dále jen
„československé státní občanství“), a dále i osoba,
která byla československého státního občanství
rozhodnutím státních orgánů v době nesvobody
zbavena.

§ 3

Formy odboje a odporu proti komunismu

(1) Formou odboje a odporu proti komunismu se
rozumí ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený
proti komunistickému režimu v Československu, pro-
vádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodaj-
skou službou demokratického státu, převaděčství nebo
překračování státních hranic za účelem účasti v odboji
a odporu proti komunismu (agenti-chodci). Za formu
odboje a odporu proti komunismu se rovněž považují
s tím srovnatelné jiné statečné činy nebo statečné ve-
řejné postoje na podporu ozbrojených akcí směřova-
ných proti komunistickému režimu v Československu.

(2) Formou odboje a odporu proti komunismu se
dále rozumí soustavná či dlouhodobá anebo jinak vý-
znamná činnost spočívající v

a) autorství petic nebo obdobných materiálů nebo
veřejných vyjádření zaměřených přímo či nepřímo
na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení
komunistického režimu nebo zabezpečování jejich
tisku nebo rozšiřování,

b) organizaci veřejných vystoupení proti komunistic-
kému režimu, vyvíjení politické, publicistické
nebo jiné prokazatelně protikomunistické činnosti
zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svo-
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body, demokracie nebo na oslabení komunistic-
kého režimu, nebo

c) vyvíjení politické, publicistické nebo jiné prokaza-
telně protikomunistické činnosti v zahraničí zamě-
řené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody,
demokracie nebo na oslabení komunistického re-
žimu.

(3) Formou odboje a odporu proti komunismu se
rozumí též aktivní působení v organizaci nebo skupině,
jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu
způsoby uvedenými v tomto ustanovení.

(4) Formou odboje a odporu proti komunismu se
rozumí též takové veřejné politické a společenské po-
stoje zastávané aktivně a z vlastní vůle, které bránily
nástupu a udržení komunistické totalitní moci, pokud
byl za ně jejich nositel uvězněn, internován nebo jinak
omezen na osobní svobodě anebo nuceně vystěhován
z místa svého bydliště anebo jinak obdobně závažně
postižen.

(5) Za odboj a odpor proti komunismu se pova-
žuje též činnost významem srovnatelná s formami od-
boje a odporu proti komunismu uvedenými v předcho-
zích odstavcích vykonávaná před dobou nesvobody,
pokud jejím cílem bylo zabránit nastolení komunistic-
kého režimu a zachování svobody a demokracie
v Československu, pokud tohoto cíle nebylo možno
dosáhnout jinak, a byla spojena s obdobným rizikem.

§ 4

Překážky přiznání postavení účastníka odboje
a odporu proti komunismu

(1) Za účastníka odboje a odporu proti komu-
nismu se nepovažuje občan, který v době nesvobody

a) byl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnost-
ních složek1), s výjimkou základní nebo náhradní
vojenské činné služby,

b) byl evidován v materiálech bezpečnostních složek
jako jejich spolupracovník nebo tajný spolupra-
covník anebo byl členem Pomocné stráže Veřejné
bezpečnosti, pomocníkem Pohraniční stráže nebo
informátorem zpravodajského aparátu Komunis-

tické strany Československa anebo jinak obdobně
spolupracoval s bezpečnostními složkami nebo
Komunistickou stranou Československa,

c) byl členem nebo kandidátem Komunistické strany
Československa nebo Komunistické strany Slo-
venska,

d) byl příslušníkem Lidových milicí,

e) byl po 21. srpnu 1968 individuálním členem Svazu
československo-sovětského přátelství, s výjimkou
těch, kteří své členství ve Svazu československo-
-sovětského přátelství krátce po 21. srpnu 1968
ukončili,

f) byl členem akčního výboru Národní fronty po
25. únoru 1948, prověrkových komisí po
25. únoru 1948 nebo prověrkových a normalizač-
ních komisí po 21. srpnu 1968,

g) byl studentem nebo absolventem vysokých škol
politických, bezpečnostních nebo vojenských
anebo školení obdobných směrů ve státech, které
byly smluvní stranou Varšavské smlouvy2), anebo
vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů
delších než 3 měsíce na těchto školách,

h) byl příslušníkem nebo spolupracovníkem zpravo-
dajské služby cizího státu v době, kdy v tomto
státě vládl komunistický nebo komunistickému re-
žimu obdobný režim, nebo

i) se jinak dobrovolně, vědomě a aktivně význam-
ným způsobem podílel na budování, rozvoji
a upevňování komunistické totalitní moci v Česko-
slovensku.

(2) K překážce podle odstavce 1 se nepřihlíží, po-
kud byl občan do složek a organizací zde uvedených
vyslán nebo se stal jejich členem za účelem boje proti
komunistickému režimu.

(3) Občanu uvedenému v odstavci 1 se přizná po-
stavení účastníka odboje a odporu proti komunismu,
pokud jeho účast na odboji a odporu proti komunismu
svou intenzitou, rozsahem nebo délkou zjevně převy-
šovala jeho účast na budování, rozvoji a upevňování
komunistické totalitní moci. Postavení účastníka od-
boje a odporu proti komunismu se přizná též občanu
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uvedenému v odstavci 1, který s nasazením vlastního
života vykonal v rámci odboje a odporu proti komu-
nismu mimořádně záslužný čin.

(4) Za účastníka odboje a odporu proti komu-
nismu se nepovažuje občan, jehož účast na odboji a od-
poru proti komunismu byla vedena zavrženíhodnou
pohnutkou, anebo který se při této činnosti dopustil
zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hod-
not svobody a demokracie či zvlášť zavrženíhodného
jednání směřujícího k popření individuálních základ-
ních lidských práv a tomuto jednání se v rámci akcí
směřovaných proti komunistickému režimu v Česko-
slovensku bylo možné vyhnout. Za účastníka odboje
a odporu proti komunismu se dále nepovažuje občan,
jehož činy byly vedeny pohnutkou nastolit režim,
který by pošlapával hodnoty svobody a demokracie
obdobně jako komunistický režim.

§ 5

Postavení válečného veterána

Postavení válečného veterána podle zákona o váleč-
ných veteránech se přizná účastníku odboje a odporu
proti komunismu, který je státním občanem České re-
publiky a uskutečňoval odboj a odpor proti komu-
nismu formou uvedenou v § 3 odst. 1.

§ 6

Osvědčení

(1) Osvědčení účastníka odboje a odporu proti
komunismu vydává ministerstvo na základě žádosti ob-
čana. Žádost musí kromě obecných náležitostí podání
obsahovat podklady prokazující splnění podmínek pro
vydání tohoto osvědčení, a pokud jím žadatel dispo-
nuje, také doklad o československém občanství nebo
doklad o jeho odnětí.

(2) Pokud osoba oprávněná podat žádost podle
odstavce 1 zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,
může o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu
proti komunismu požádat její manžel, rodič, dítě, jiný
příbuzný v řadě přímé nebo sourozenec, popřípadě ob-
čanské sdružení nebo jiná právnická osoba, jejichž
předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví,
výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo
občanské sdružení sdružující účastníky odboje proti
nacismu nebo odboje a odporu proti komunismu nebo
bývalé politické vězně. Tato žádost musí kromě nále-
žitostí uvedených v odstavci 1 týkajících se žadatele
a osoby, za niž se o vydání osvědčení žádá, obsahovat,
pokud žádost podává manžel, rodič, dítě, jiný příbuzný

v řadě přímé nebo sourozenec, údaj o vztahu žadatele
k osobě, za niž se o vydání osvědčení žádá, a vždy
datum a místo úmrtí této osoby.

(3) K žádosti podané podle odstavce 1 nebo 2 si
ministerstvo opatří odborné stanovisko Archivu bez-
pečnostních složek, popřípadě i Ústavu pro studium
totalitních režimů a dalších vědeckých institucí. Jsou-
-li splněny podmínky pro vydání osvědčení účastníka
odboje a odporu proti komunismu, vydá ministerstvo
osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.
Nejsou-li tyto podmínky splněny, ministerstvo vydá
rozhodnutí o tom, že toto osvědčení nevydá. Jestliže
ten, komu má být podle věty druhé vydáno osvědčení
účastníka odboje a odporu proti komunismu, splňuje
podmínky podle § 5, bude mu v tomto osvědčení při-
znáno také postavení válečného veterána; ten, komu je
takto přiznáno postavení válečného veterána, požívá
práv náležejících podle zákona o válečných veteránech
válečným veteránům, přičemž náležejí-li určitá práva
podle zákona o válečných veteránech i manželům nebo
druhům válečných veteránů, mají tato práva i manžel
nebo druh té osoby, které bylo postavení válečného
veterána přiznáno podle tohoto zákona.

(4) Je-li podána žádost podle odstavce 2 poté, co
ministerstvo již vydalo osvědčení účastníka odboje
a odporu proti komunismu na základě jiné žádosti po-
dle odstavce 1 nebo 2 týkající se téže osoby, minister-
stvo žádost odloží a zašle žadateli stejnopis osvědčení.

(5) Osvědčení účastníka odboje a odporu proti
komunismu obsahuje jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, popřípadě titul, datum a místo narození, údaj
o formě nebo formách a popis jednání odboje a odporu
proti komunismu a dále otisk razítka, datum a podpis
oprávněné úřední osoby; bylo-li přiznáno postavení
válečného veterána v souladu s tímto zákonem, obsa-
huje osvědčení účastníka odboje a odporu proti komu-
nismu také tento údaj.

(6) Vyjde-li najevo, že nebyly splněny podmínky
pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti
komunismu, ministerstvo vydá rozhodnutí o zrušení
tohoto osvědčení a informuje o tom Českou správu
sociálního zabezpečení.

(7) Žijícímu účastníku odboje a odporu proti ko-
munismu, který je státním občanem České republiky,
ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání osvědčení
účastníka odboje a odporu proti komunismu vyplatí
jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 100 000 Kč;
tento jednorázový peněžitý příspěvek není předmětem
daně z příjmů fyzických osob. Zemře-li účastník od-
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boje a odporu proti komunismu, který je státním ob-
čanem České republiky, po dni vydání osvědčení účast-
níka odboje a odporu proti komunismu nebo pozbude-
-li po tomto dni státního občanství České republiky,
přičemž jednorázový peněžitý příspěvek ještě nebyl
v souladu s první větou vyplacen, právo účastníka od-
boje a odporu proti komunismu na tento jednorázový
peněžitý příspěvek zaniká a ten nebude již vyplacen.
Osobě, která byla manželem účastníka odboje a odporu
proti komunismu, který již zemřel nebo byl prohlášen
za mrtvého a kterému nebyl vyplacen jednorázový pe-
něžitý příspěvek podle věty první, alespoň po část
doby, kdy uskutečňoval odboj a odpor proti komu-
nismu, ohledně něhož mu bylo vydáno osvědčení
účastníka odboje a odporu proti komunismu, minister-
stvo na žádost této osoby vyplatí ve lhůtě 30 dnů ode
dne podání její žádosti jednorázový peněžitý příspěvek
ve výši 50 000 Kč; tento jednorázový peněžitý příspě-
vek není předmětem daně z příjmů fyzických osob.
Jednorázový peněžitý příspěvek se osobě podle věty
třetí nevyplatí, dopustila-li se tato osoba vůči manželu,
který byl účastníkem odboje a odporu proti komu-
nismu, zavrženíhodného jednání, zejména spoluprací
s bezpečnostními složkami. Zemře-li osoba podle věty
třetí po dni, kdy podala žádost podle věty třetí, přičemž
jednorázový peněžitý příspěvek ještě nebyl v souladu
s větou třetí vyplacen, její právo na tento jednorázový
peněžitý příspěvek zaniká a ten nebude již vyplacen.

§ 7

Etická komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje
a odporu proti komunismu

(1) Zřizuje se Etická komise České republiky pro
ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
(dále jen „Komise“). Komise rozhoduje o odvoláních
proti rozhodnutím ministerstva podle § 6 odst. 3 a 6.

(2) Komise má devět členů; po dvou členech volí
a odvolává Poslanecká sněmovna, Senát, vláda a Rada
Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena
jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Ko-
mise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

(3) Členem Komise může být zvolena fyzická
osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je spo-
lehlivá a bezúhonná.

(4) Členové Komise jsou voleni na funkční období
pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za
sebou.

(5) Členství v Komisi je veřejnou funkcí3).
Funkční období člena komise je pět let.

(6) Jednání Komise svolává a řídí její předseda.
K platnosti usnesení Komise je třeba souhlasu nadpo-
loviční většiny všech jejích členů. Komise přijímá jed-
nací řád, ve kterém stanoví podrobná pravidla svého
jednání.

(7) Komise spolupracuje s Ústavem pro studium
totalitních režimů a s Archivem bezpečnostních složek,
které jí na vyžádání poskytují nezbyté podklady a in-
formace.

§ 8

Úprava důchodů

(1) Účastníci odboje a odporu proti komunismu,
kterým o tom bylo vydáno osvědčení a kteří pobírají
starobní nebo invalidní důchod z českého důchodo-
vého pojištění, a vdova nebo vdovec, kteří pobírají
vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodo-
vého pojištění po účastníkovi odboje a odporu proti
komunismu, kterému o tom bylo vydáno osvědčení,
mají nárok na stanovení výše procentní výměry dů-
chodu nejméně v částce uvedené v odstavci 3.

(2) Základem pro stanovení výše procentní vý-
měry důchodu náležejícího osobám uvedeným v od-
stavci 1 je procentní výměra průměrného starobního
důchodu zjištěná pro účely zvýšení důchodů od ledna
20124). Pro stanovení výše procentní výměry důchodů
přiznávaných ode dne po 31. prosinci 2011 je základem
částka stanovená podle věty první a zvýšená podle
předpisů o zvyšování důchodů, které nabudou účin-
nosti do dne, od něhož se důchod přiznává.

(3) Nejnižší procentní výměra

a) starobního důchodu přiznaného podle § 29 zákona
o důchodovém pojištění5) nebo podle obdobných
ustanovení předchozích předpisů a invalidního dů-
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chodu pro invaliditu třetího stupně činí částku sta-
novenou podle odstavce 2,

b) invalidního důchodu pro invaliditu druhého
stupně, vdovského a vdoveckého důchodu činí po-
lovinu částky stanovené podle odstavce 2,

c) invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně
činí třetinu částky stanovené podle odstavce 2,

d) starobního důchodu přiznaného podle § 31 zákona
o důchodovém pojištění stanovená podle od-
stavce 2 se snižuje o 275 Kč za každé i započaté
90denní období, za které byla procentní výměra
naposledy snížena;

ustanovení § 54 odst. 3 a § 61 odst. 1 zákona o důcho-
dovém pojištění5) platí obdobně, ustanovení § 59
odst. 1 zákona o důchodovém pojištění5) platí s tím,
že se výše důchodů pro souběh nepřehodnocují, pokud
k souběhu došlo přede dnem, od něhož náleží důchod
v nejnižší procentní výměře podle tohoto zákona.

(4) Žádost o úpravu vypláceného důchodu se po-
dává u orgánu sociálního zabezpečení, který oprávněné
osobě vyplácí důchod, a je třeba k ní přiložit úředně
ověřený opis nebo úředně ověřenou kopii osvědčení
podle § 6; jde-li o poživatele důchodu, který vyplácí
Česká správa sociálního zabezpečení, lze žádost podat
nebo sepsat u okresní správy sociálního zabezpečení
příslušné podle místa pobytu žadatele. Vznikl-li nárok
na výplatu důchodu před 17. listopadem 2011, náleží
důchod ve výši podle odstavce 3 od splátky důchodu
splatné v prosinci 2011. Vznikne-li nárok na výplatu
důchodu po 16. listopadu 2011, náleží důchod ve výši
podle odstavce 3 ode dne jeho přiznání, nejdříve však
od splátky důchodu splatné v prosinci 2011. Úprava
výše důchodu podle odstavce 3 bude provedena nej-
později při výplatě v dubnu 2012, bude-li žádost po-
dána do 31. prosince 2011, jinak nejpozději do 3 měsíců
po podání žádosti.

§ 9

Evidence

Ministerstvo vede evidenci osob, kterým bylo vy-
dáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komu-
nismu; tato evidence obsahuje stejnopis písemného vy-
hotovení osvědčení podle § 6 odst. 3, popřípadě stejno-
pis písemného vyhotovení rozhodnutí o zrušení osvěd-
čení. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup jméno, popřípadě jména, příjmení, po-
případě titul, datum a místo narození osob, kterým
bylo vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti
komunismu.

§ 10

Pamětní odznak

(1) Spolu s osvědčením účastníka odboje a odporu
proti komunismu udělí ministerstvo pamětní odznak;
pamětním odznakem je pamětní odznak účastníka od-
boje a odporu proti komunismu a pamětní odznak pro
pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti ko-
munismu. Pamětní odznak účastníka odboje a odporu
proti komunismu se uděluje pouze žijícím účastníkům
odboje a odporu proti komunismu. Pamětní odznak
pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti
komunismu se uděluje příbuznému účastníka odboje
a odporu proti komunismu, který podal žádost podle
§ 6 odst. 2.

(2) Vzor pamětního odznaku účastníka odboje
a odporu proti komunismu a vzor pamětního odznaku
pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti
komunismu, jakož i pravidla jejich nošení stanoví mi-
nisterstvo vyhláškou.

(3) Zruší-li ministerstvo osvědčení účastníka od-
boje a odporu proti komunismu, je ten, jemuž byl pa-
mětní odznak udělen, popřípadě ten, kdo jej má
v držení, povinen vrátit jej ministerstvu.

§ 11

Rehabilitace

Soud na návrh zruší trest uložený za trestný čin,
na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/
/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších
předpisů, anebo rehabilitace podle § 6 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, prokáže-li se během řízení, že
jednání odsouzeného bylo vedeno úmyslem oslabit či
narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní
moc v Československu anebo k tomu vytvořit pro-
středky. Návrh lze podat nejpozději do 5 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro účely tohoto řízení
a následného odškodnění se přiměřeně použijí ustano-
vení § 4 a následující zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci. Náhrada se vyplatí v hotovosti. Toto usta-
novení se nevztahuje na trestné činy spáchané z pohnu-
tek nízkých nebo nečestných.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 12

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-
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platcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/
/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010
Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zá-

kona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona
č. 152/2011 Sb., se mění takto:

1. V části I položce 3 v textu Osvobození v bodu 3
se slova „a k“ nahrazují slovem „k“, na konci textu
bodu 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu.“.

2. V části I položce 4 v textu Osvobození v bodu 1
se slova „a k“ nahrazují slovem „k“, na konci textu
bodu 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu.“.

3. V části I položce 5 v textu Osvobození v bodu 1
se slova „a k“ nahrazují slovem „k“, na konci textu
bodu 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 17. listopadu
2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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263

ZÁKON

ze dne 29. července 2011,

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

Čl. I

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/
/2007 Sb., zákona č. 130/2008 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 § 2 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až x) se označují jako písmena q)
až w).

2. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j)
až l).

3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst ve-
řejné správy.“.

4. § 6f včetně nadpisu zní:

„§ 6f

Portál veřejné správy

(1) Portálem veřejné správy je informační systém
veřejné správy zajišťující přístup k informacím státních
orgánů, orgánů územních samosprávných celků
a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány

ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen
„veřejný orgán“) a komunikaci s veřejnými orgány.

(2) Portál veřejné správy zajišťuje přístup k infor-
macím získaným na základě informační činnosti [§ 2
písm. a)] veřejných orgánů zejména v oblasti sociálního
zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, správy ve-
řejných financí, dotací, veřejných zakázek, státní statis-
tické služby, evidence a identifikace osob, jejich sou-
částí a práv a povinností těchto osob či jejich součástí
a tvorby a publikace právních předpisů.

(3) Portál veřejné správy zajišťuje komunikaci s ve-
řejnými orgány prostřednictvím datových schránek
a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.

(4) Portál veřejné správy dále zajišťuje přístup k in-
formacím fyzických osob a právnických osob, zejména
k formulářům v elektronické podobě těchto osob, a ko-
munikaci s fyzickými osobami a právnickými osobami.
Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím fy-
zických osob a právnických osob na základě písemné
smlouvy mezi správcem portálu veřejné správy a fyzic-
kou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup,
nebo právnickou osobou, k jejímž informacím je zajiš-
těn přístup. Fyzická osoba, k jejímž informacím je za-
jištěn přístup, a právnická osoba, k jejímž informacím je
zajištěn přístup, hradí za zajištění tohoto přístupu
úplatu. Úplata je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji
správce portálu veřejné správy. Správce portálu veřejné
správy stanoví podmínky, za kterých budou informace
fyzických osob nebo právnických osob prostřednic-
tvím portálu veřejné správy zpřístupněny, a pravidla
pro stanovení výše úplaty a způsob její úhrady a zve-
řejní je na portálu veřejné správy.“.

5. § 6g až 6i se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 11d zrušují.

6. V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) banka, které byla ministerstvem udělena autorizace
k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné
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správy (dále jen „osoba autorizovaná minister-
stvem“).“.

7. V § 8a odst. 3 se slova „Držitel poštovní licence
a Hospodářská komora České republiky“ nahrazují
slovy „Držitel poštovní licence, Hospodářská komora
České republiky a osoba autorizovaná ministerstvem“.

8. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:

„§ 8b

(1) Ministerstvo udělí na žádost banky autorizaci
k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné
správy, splňuje-li věcné, personální, technické, bezpeč-
nostní a organizační podmínky pro výkon této působ-
nosti. Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení auto-
rizace do 3 měsíců ode dne jejího podání. Autorizace se
uděluje na dobu 5 let.

(2) Ministerstvo stanovuje věcné, personální, tech-
nické, bezpečnostní a organizační podmínky pro výkon
působnosti kontaktního místa veřejné správy a zveřej-
ňuje je ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Stanoví-li ministerstvo nové podmínky podle
věty první, povinnost osoby autorizované minister-
stvem splňovat tyto podmínky nastane nejdříve prvním
dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po ka-
lendářním měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění, ne-
stanoví-li ministerstvo delší dobu.

(3) Osoba autorizovaná ministerstvem platí za au-
torizaci k výkonu působnosti kontaktního místa ve-
řejné správy poplatek 2 000 000 Kč za kalendářní rok.
Byla-li autorizace k výkonu působnosti kontaktního
místa veřejné správy udělena v průběhu kalendářního
roku, osoba autorizovaná ministerstvem platí poměr-
nou část poplatku ve výši jedné dvanáctiny ročního
poplatku za každý započatý kalendářní měsíc. Poplatek
se platí v kalendářním roce, v němž byla udělena auto-
rizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné
správy, do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí minister-
stva o udělení autorizace nabylo právní moci, a v dalších
kalendářních rocích do 31. ledna příslušného kalendář-
ního roku. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vy-
bírá jej ministerstvo.

(4) Osoba autorizovaná ministerstvem odpovídá
za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem působ-
nosti kontaktního místa veřejné správy. Osoba autori-
zovaná ministerstvem se odpovědnosti zprostí, pro-
káže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vy-
naložení veškerého úsilí, které lze na ní požadovat.

(5) Ministerstvo kontroluje u osoby autorizované

ministerstvem plnění věcných, personálních, technic-
kých, bezpečnostních a organizačních podmínek pro
výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy.

(6) Ministerstvo je oprávněno omezit osobě auto-
rizované ministerstvem na nezbytně nutnou dobu pří-
stup do informačního systému, jehož prostřednictvím
je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst ve-
řejné správy, porušila-li osoba autorizovaná minister-
stvem věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo
organizační podmínky pro výkon působnosti kontakt-
ního místa veřejné správy způsobem vážně ohrožujícím
funkčnost informačního systému, jehož prostřednic-
tvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst
veřejné správy.

(7) Ministerstvo odejme autorizaci k výkonu pů-
sobnosti kontaktního místa veřejné správy,

a) nesplňuje-li osoba autorizovaná ministerstvem
věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo
organizační podmínky pro výkon působnosti kon-
taktního místa veřejné správy a nedojde-li do
3 měsíců ode dne, kdy ministerstvo na tuto sku-
tečnost upozornilo, k nápravě, nebo

b) požádá-li o to osoba autorizovaná ministerstvem.

(8) Osoba, které byla autorizace k výkonu působ-
nosti kontaktního místa veřejné správy odňata podle
odstavce 7, zaplatí poplatek ve výši součtu poplatků
podle odstavce 3, které by jinak platila do doby po-
zbytí platnosti autorizace k výkonu působnosti kon-
taktního místa veřejné správy. Poplatek se platí do
3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí ministerstva o odnětí
autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa ve-
řejné správy nabude právní moci. Poplatek je příjmem
státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

(9) Ministerstvo vede seznam osob autorizova-
ných ministerstvem a zveřejňuje jej způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. Pro potřeby vedení seznamu
osoba autorizovaná ministerstvem bezodkladně infor-
muje ministerstvo o počtu pracovišť, jejichž prostřed-
nictvím vykonává působnost kontaktního místa veřejné
správy, adresách těchto pracovišť a o změnách počtu
těchto pracovišť a jejich adres.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 6h
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve-
řejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
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znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstává zachována i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Správce portálu veřejné správy uchová informa-
ce podle § 6i odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, po dobu tří let od okamžiku jejich
vzniku.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

Čl. III

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona
č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo výkonu konkrétní agendy nebo činnosti
orgánu veřejné moci“.

2. V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „nebo název agendy nebo činnosti orgánu
veřejné moci, pro jejíž potřebu se datová schránka zři-
zuje“.

3. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„(3) Přihlášení podle odstavce 1 zajišťuje minister-
stvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů
nebo elektronických prostředků, prostřednictvím elek-
tronicky čitelných identifikačních dokladů10) anebo
prostřednictvím elektronických prostředků třetích
osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické
prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou.
Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně
i pro elektronické prostředky a elektronicky čitelné
identifikační doklady podle věty první.

10) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o orga-
nizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

4. V § 14 odst. 3 písm. j) se za slovo „údaje“ vklá-
dají slova „ , vazby přístupových údajů na přístupové
údaje k individuálním uživatelským účtům podle
§ 14a“.

5. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které
včetně nadpisu znějí:

„§ 14a

(1) Ministerstvo může na žádost osoby poskytu-
jící své služby na internetu, jež jsou přístupné prostřed-
nictvím jí provozovaných individuálních uživatelských
účtů adresátů těchto služeb (dále jen „poskytovatel in-
ternetových služeb“), povolit využívání rozhraní infor-
mačního systému datových schránek, které slouží pro
správu přístupových údajů a identity osob oprávně-
ných k přístupu do datových schránek a vazby přístu-
pových údajů těchto osob na přístupové údaje k indivi-
duálním uživatelským účtům (dále jen „přístupové roz-
hraní“). Součástí žádosti je popis způsobu využití pří-
stupového rozhraní.

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 3 měsíců
ode dne jejího podání. Splňuje-li poskytovatel interne-
tových služeb věcné, personální, technické, bezpeč-
nostní a organizační podmínky, ministerstvo mu vydá
povolení k využívání přístupového rozhraní. Povolení
se vydává na dobu 5 let.

(3) Ministerstvo stanovuje věcné, personální, tech-
nické, bezpečnostní a organizační podmínky pro vy-
užívání přístupového rozhraní a zveřejňuje je ve Vě-
stníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Stanoví-li ministerstvo nové podmínky podle
věty první, povinnost poskytovatele internetových slu-
žeb splňovat tyto podmínky nastane nejdříve prvním
dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po ka-
lendářním měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění, ne-
stanoví-li ministerstvo delší dobu.

(4) Poskytovatel internetových služeb platí za vy-
užívání přístupového rozhraní roční poplatek vypoč-
tený jako součin částky 100 Kč a počtu uživatelských
účtů k jeho službám, pro které v daném kalendářním
roce využil přístupového rozhraní. Poplatek se platí do
31. ledna následujícího kalendářního roku. Poplatek je
příjmem státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

(5) Poskytovatel internetových služeb odpovídá
za škodu způsobenou v souvislosti s využíváním pří-
stupového rozhraní. Poskytovatel internetových služeb
se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze na něm požadovat.

(6) Ministerstvo kontroluje u poskytovatele inter-
netových služeb plnění věcných, personálních, technic-
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kých, bezpečnostních a organizačních podmínek pro
využívání přístupového rozhraní.

(7) Ministerstvo rozhodne o odnětí povolení k vy-
užívání přístupového rozhraní,

a) nesplňuje-li poskytovatel internetových služeb
věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo
organizační podmínky pro využívání přístupo-
vého rozhraní a nedojde-li do 3 měsíců ode dne,
kdy ministerstvo na tuto skutečnost upozornilo,
k nápravě, nebo

b) požádá-li o to poskytovatel internetových služeb.

(8) Ministerstvo vede seznam poskytovatelů inter-
netových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní,
a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

§ 14b

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických
osob, právnických osob a orgánů veřejné moci,

které mají zřízenu a zpřístupněnu
datovou schránku

(1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických
osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob
a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístup-
něnu datovou schránku (dále jen „seznam držitelů da-
tových schránek“), který je přístupný způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informač-
ního systému datových schránek.

(2) Seznam držitelů datových schránek se člení na
samostatné části vedené pro fyzické osoby, pro podni-
kající fyzické osoby, pro právnické osoby a pro orgány
veřejné moci.

(3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje
tyto údaje o fyzických osobách, podnikajících fyzic-
kých osobách, právnických osobách a orgánech veřejné
moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou
schránku

a) v části vedené pro fyzické osoby

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území
České republiky anebo adresa bydliště mimo
území České republiky,

2. identifikátor,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci
datové schránky podle § 6,

b) v části vedené pro podnikající fyzické osoby

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě

obchodní firma, místo podnikání a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. identifikátor,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci
datové schránky podle § 6,

c) v části vedené pro právnické osoby

1. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. identifikátor, případně identifikátory,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci
datové schránky podle § 6,

4. má-li právnická osoba zřízeno více datových
schránek právnické osoby, údaj o tom, která
datová schránka právnické osoby je další dato-
vou schránkou právnické osoby, je-li další da-
tová schránka právnické osoby zřízena pro po-
třeby vnitřní organizační jednotky právnické
osoby, název této vnitřní organizační jednotky,
a je-li další datová schránka právnické osoby
zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy
nebo činnosti právnické osoby, název této
agendy nebo činnosti,

d) v části vedené pro orgány veřejné moci

1. název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno,

2. identifikátor, případně identifikátory,

3. má-li orgán veřejné moci zřízeno více datových
schránek orgánu veřejné moci, údaj o tom, která
datová schránka orgánu veřejné moci je další
datovou schránkou orgánu veřejné moci, je-li
další datová schránka orgánu veřejné moci zří-
zena pro potřeby vnitřní organizační jednotky
orgánu veřejné moci, název této vnitřní organi-
zační jednotky, a je-li další datová schránka
orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby vý-
konu konkrétní agendy nebo činnosti orgánu
veřejné moci, název této agendy nebo činnosti.

(4) Na žádost fyzické osoby, která má zřízenu
a zpřístupněnu datovou schránku, se údaje o ní vedené
v seznamu držitelů datových schránek zlikvidují.

(5) Ministerstvo využívá pro vedení seznamu
držitelů datových schránek údaje vedené v informačním
systému datových schránek.“.

6. V § 18a odstavec 2 zní:

„(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doru-
čen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
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osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k tomuto dokumentu.“.

7. V § 18a odstavec 3 zní:

„(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 ná-
leží provozovateli informačního systému datových
schránek odměna, která se stanoví podle cenových
předpisů5). Odměnu hradí fyzická osoba, podnikající
fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové
schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může
určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je od-
povědí na dokument dodaný podle předchozí věty.
Odměnu podle věty první může za fyzickou osobu,
podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobu,
z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, hradit
rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba
nebo právnická osoba, předloží-li provozovateli infor-
mačního systému datových schránek písemný souhlas
fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo práv-
nické osoby, z jejíž datové schránky byl dokument
odeslán, s tímto způsobem úhrady odměny nebo jeho
výstup z autorizované konverze dokumentů; podpis
osoby v písemném souhlasu musí být úředně ověřen.
Provozovatel informačního systému datových schránek
vyrozumí prostřednictvím informačního systému dato-
vých schránek fyzickou osobu, podnikající fyzickou
osobu nebo právnickou osobu, z jejíž datové schránky
mají být odesílány dokumenty hrazené způsobem po-
dle věty třetí nebo čtvrté, o tomto způsobu úhrady.“.

8. V § 20 odst. 1 se na konci písmene i) čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

9. V § 20 odst. 3 se slova „ , maximální velikost
datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové
schránce“ nahrazují slovy „a maximální velikost datové
zprávy“.

10. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo zajistí uložení dodané datové
zprávy v datové schránce. Minimální dobu uložení do-
dané datové zprávy v datové schránce stanoví minister-
stvo vyhláškou. Na žádost držitele datové schránky
umožní provozovatel informačního systému datových
schránek uložení dodané datové zprávy v datové
schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláš-
kou. Za uložení dodané datové zprávy v datové
schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláš-
kou, náleží provozovateli informačního systému dato-
vých schránek odměna, která se stanoví podle cenových
předpisů5).“.

11. V § 30 odst. 1 se slova „držitele poštovní li-

cence a Hospodářské komory České republiky“ nahra-
zují slovy „držitele poštovní licence, Hospodářské ko-
mory České republiky a osoby, které byla minister-
stvem udělena autorizace k výkonu působnosti kon-
taktního místa veřejné správy,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona
č. 220/2011 Sb., se mění takto:
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1. V § 39 odst. 1 větě druhé se za slovo „prostřed-
nictvím“ vkládají slova „datové schránky nebo“.

2. V § 39 se odstavec 7 včetně poznámky pod ča-
rou č. 56a zrušuje.

3. V § 120a se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 66a zrušuje a zároveň se zrušuje označení od-
stavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. V

V § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona
č. 230/2009 Sb., odstavec 4 zní:

„(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské
činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to neplatí
pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se
zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných ji-
ných bank, finančních institucí a podniků pomocných
služeb. Banka může vykonávat působnost kontaktního
místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle
zvláštního zákona.“.

ČÁST PÁTÁ

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

Čl. VI

V § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod
čarou č. 65 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření

Čl. VII

V § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zá-
kona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/
/1993 Sb., ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se na konci
odstavce 1 doplňuje věta „Stavební spořitelna může

rovněž vykonávat působnost kontaktního místa veřejné
správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zá-
kona.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. VIII

V § 161 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se odstavec 2
zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o základních registrech

Čl. IX

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.,
se mění takto:

1. V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné
úkony, nevylučuje-li právní předpis stanovící ná-
ležitosti výkonu agendy použití formulářů v elek-
tronické nebo listinné podobě nebo nepožaduje-li
právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy
použití zvláštního formuláře, který není možno
bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat,
anebo není-li použití formulářů v elektronické
nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu
v agendě účelné; formuláře se předloží ve formátu
umožňujícím jejich zaslání datovou schránkou a je-
jich automatizované zpracování.“.

2. V § 54 odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a zveřejní na portálu veřejné správy
formuláře podle odstavce 1 písm. n) spolu s údaji
o agendě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném
přístupu k informacím“.

3. V § 54 odst. 6 se za slova „ke změně údajů“
vkládají slova „nebo dalších podkladů“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účin-
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nosti tohoto zákona, zašle ústřední správní úřad nebo
jiný správní úřad s celostátní působností podklad podle
§ 54 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po-
stupem stanoveným v § 54 odst. 6 zákona č. 111/2009
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti devadesátým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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264

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2011,

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

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 297/2009 Sb., se na konci textu věty první doplňují
slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestič-
ních akcí právnických a fyzických osob souvisejících

s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vy-
braných autovraků a jejich částí“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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