Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 70

Rozeslána dne 21. června 2013

Cena Kč 90,–

O B S A H:
155. Zák o n , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
156. Zák o n , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
157. Zák o n , kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
158. Zák o n o Květnovém povstání českého lidu
159. Zák o n , kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
160. Zák o n , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
161. Zák o n , kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
162. Zák o n , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
163. Zák o n , kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
164. Zák o n o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
165. V y h lá š k a o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně
nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
166. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
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155
ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu
určitou,

Čl. I

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se
bude jiný postup týkat,

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/
/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012
Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní
důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze
práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto
práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru
na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2
za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou
organizací upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné
nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis
musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
2. V § 39 odst. 5 větě první se slova „s odstavcem 2“ nahrazují slovy „s odstavci 2 až 4“ a ve větě
druhé se slova „v odstavci 2“ nahrazují slovy „v odstavcích 2 až 4“.
3. V § 90 odst. 1 se slova „po dobu alespoň 12 hodin“ nahrazují slovy „po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin“.
4. V § 330 se slova „§ 39 odst. 4“ nahrazují slovy
„§ 39 odst. 5“.
5. V § 363 se slova „§ 39 odst. 2 až 5“ nahrazují
slovy „§ 39 odst. 2 až 6“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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156
ZÁKON
ze dne 14. května 2013,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona
č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 100 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ ; sazby odměn stanovené právními
předpisy a odměny pro jednotlivé způsoby užití jsou
vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty“.
2. V § 100a se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , anebo pokud alespoň jednomu z příslušných
kolektivních správců doručil písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 101 odst. 11, a to po
dobu než bude tento zástupce pověřen“.
3. V § 101 odstavec 11 zní:

„(11) V případě, kdy uživatel předmětů ochrany
uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany,
k nimž takové právo kolektivně spravují alespoň dva
kolektivní správci, je takový uživatel oprávněn kteréhokoli z nich písemně požádat, aby příslušní kolektivní
správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného
zástupce podle § 97 odst. 5; kolektivní správce, jemuž
byla žádost o pověření společného zástupce doručena,
o této žádosti neprodleně vyrozumí všechny příslušné
kolektivní správce. Ustanovení věty první se použije
obdobně v případě uzavírání kolektivních smluv podle
odstavce 4 a v případě vymáhání nároku na náhradu
škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení tehdy,
nebyl-li takový nárok již žalobou uplatněn u soudu.
Pro pověření společného zástupce kolektivních správců
podle tohoto ustanovení platí, že se tím sleduje účelný
výkon kolektivní správy.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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157
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční
stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993
Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 4 větě první se za slovo „detence“
vkládají slova „ , Střední odborné učiliště“.
2. V § 1 odst. 4 větě první, § 2 odst. 1 písm. k)
a § 3 odst. 1 se slova „Institut vzdělávání“ nahrazují
slovy „Akademie Vězeňské služby“.
3. V § 1 odst. 4 větě třetí se za slovo „detence“
vkládají slova „ , Středního odborného učiliště“ a slova
„Institutu vzdělávání“ se nahrazují slovy „Akademie
Vězeňské služby“.
4. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Za
podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou je příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby oprávněn působit
na území jiného státu v rámci mírové nebo jiné operace,
které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika
členem nebo s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní
smlouvy. Příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn působit na
území jiného státu také na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo je-li
vyslán k plnění úkolů na základě rozhodnutí ministra
se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na
žádost příslušného orgánu cizího státu.“.
5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení

nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po
ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo
trestu odnětí svobody“.
6. V § 2 odst. 1 písm. k) se slova „ , učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby“ zrušují.
7. V § 3 odst. 2 se za slova „odnětí svobody,“
vkládají slova „eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení
nebo zabezpečovací detence,“.
8. V § 3 odstavec 8 zní:
„(8) Pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení policejního orgánu v řízení o trestných činech
osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici,
věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence2); náleží jim též oprávnění používat podpůrné
operativně pátrací prostředky podle tohoto zákona.“.
9. Za § 4b se vkládají nové § 4c a 4d, které znějí:
„§ 4c
Při výkonu kontrolní činnosti ministerstvo postupuje podle zákona upravujícího kontrolu.
§ 4d
Ministerstvo může po dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví zřídit k poskytování a zabezpečení zdravotních služeb osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. l)
státní příspěvkovou organizaci.“.
10. § 10 včetně nadpisu zní:
„§ 10
Požadování vysvětlení
(1) Příslušník je oprávněn požadovat vysvětlení
od všech osob, které mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo
kázeňského přestupku spáchaného pachatelem během
výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence, jakož i pro vypátrání oso-
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by prchající z výkonu vazby, z výkonu trestu odnětí
svobody nebo výkonu zabezpečovací detence. Požadovat vysvětlení od osob ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody a zabezpečovací detence, které mohou přispět
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení kázeňského přestupku, je oprávněn rovněž občanský zaměstnanec Vězeňské služby.
(2) Pověřený orgán Vězeňské služby je oprávněn
osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě
bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na
určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je pověřený orgán Vězeňské služby povinen s touto osobou
sepsat úřední záznam o podání vysvětlení bez zbytečného odkladu.
(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou
nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže
by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo
tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím
sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního
stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.
(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 2, má
nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého
výdělku. Náhradu poskytuje Vězeňská služba. Nárok
na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním
zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode
dne, kdy se na výzvu podle odstavce 2 dostavila; o tom
musí být osoba poučena.“.
11. V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„bezprostřední“ zrušuje.
12. Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8 znějí:
„§ 13a
Prokázání totožnosti pověřenému orgánu
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání
jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy
místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného
čísla, bylo-li přiděleno, a státní příslušnosti. Rozsah
a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené
účelu zjišťování totožnosti.
(2) Pověřený orgán Vězeňské služby je oprávněn
vyzvat k prokázání totožnosti osobu
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a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) od níž je požadováno vysvětlení,
c) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu osobou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo
zabezpečovací detence,
d) která je oznamovatelem podezření ze spáchání
trestného činu nebo správního deliktu, nebo
e) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné pro předcházení trestné činnosti.
(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po
poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a pověřený
orgán Vězeňské služby nemůže její totožnost zjistit
provedením úkonu na místě, je oprávněn předvést ji
na Policii České republiky. Potřebnou součinnost ke
zjištění totožnosti poskytne pověřený orgán Vězeňské
služby způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel
úkonu.
§ 13b
Vyžadování pomoci
Pověřený orgán Vězeňské služby je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu v rámci prováděného šetření a opatření8) oprávněn požadovat od
orgánů veřejné správy, jakož i od právnických a fyzických osob věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné
podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto
orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom zákonná
nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo
plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.
8

) § 158 odst. 1 trestního řádu.“.

13. V § 17 odst. 1 se za slovo „ministerstva“ vkládají slova „ , v zařízeních mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb“ a slovo „bezprostřední“ se
zrušuje.
14. V § 17 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně
zneschopňující prostředek,“.
15. V § 17 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) obušek nebo jiný úderný prostředek,“.
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16. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:
„n) vytlačování štítem,
o) vytlačování vozidlem,
p) prostředek k zamezení prostorové orientace.“.
17. V § 17 odst. 5 větě první se za slovo „obviněného“ vkládá slovo „ , chovance“.
18. V § 17 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Příslušník je oprávněn omezit volný pohyb osoby,
která fyzicky napadá příslušníka nebo jinou osobu,
ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, připoutáním k vhodnému předmětu,
zejména pomocí pout. Toto omezení musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba takové jednání nebude opakovat, nejdéle však po uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání.“.
19. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo „slzotvorných“ vkládají slova „ , elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících“, za slovo „obušku“
se vkládají slova „a jiného úderného prostředku“ a za
slovo „výbušky“ se vkládají slova „ , expanzní zbraně“.
20. V § 19 odst. 1 písm. b) se za slovo „psa“ vkládají slova „ , elektrického nebo jiného obdobně dočasně
zneschopňujícího prostředku“.
21. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 21a
Pořizování záznamů
(1) Vězeňská služba může, je-li to nezbytné pro
plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo
jiné záznamy osob a věcí nacházejících se v objektech
a prostorách jí spravovaných a střežených.
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1
zřízeny stálé automatické technické systémy, Vězeňská
služba informace o zřízení takových systémů vhodným
způsobem uveřejní.“.
22. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 22a
Držení a používání nebezpečných látek a věcí
(1) Vězeňská služba je oprávněna pro účely výuky, výcviku, zkoušek, expertizní a znalecké činnosti
nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plněného úkolu
nabývat, držet, přechovávat a používat nebezpečné
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látky a věci. Nebezpečnými látkami a věcmi se pro
účely tohoto zákona rozumějí zejména omamné
a psychotropní látky a jedy.
(2) Vězeňská služba je povinna
a) přijmout opatření k zamezení neoprávněného
nebo nahodilého přístupu k nebezpečným látkám
a věcem a k zamezení jejich neoprávněného použití,
b) vést evidenci nebezpečných látek a věcí,
c) vést dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany nebezpečných látek a věcí
a k eliminaci rizik z jejich povahy vyplývajících.“.
23. V § 23a odst. 2 písmeno d) zní:
„d) osobní údaje se v evidenci uchovávají nejméně
10 let od propuštění osoby, které se tyto údaje
týkají, z výkonu zabezpečovací detence, vazby
nebo trestu odnětí svobody.“.
24. V § 23a odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „poskytuje“ nahrazuje slovy „poskytuje na žádost“.
25. V § 23a odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a zpravodajským službám České republiky“.
26. V § 23a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Žadatel, který má zřízenu datovou schránku,
podává žádost prostřednictvím datové schránky.“.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5
až 11.
27. V § 23a odst. 5 úvodní části ustanovení, § 23a
odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 23a odst. 7 úvodní
části ustanovení se za slova „podle odstavce 1“ vkládají
slova „a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu
vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody“.
28. V § 23a odst. 7 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) fotografie,“.
Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena g)
až w).
29. V § 23a odst. 10 se slova „dále zpracovávat
a poskytovat podle odstavců 3 až 6“ nahrazují slovy
„poskytovat podle odstavce 3 písm. c) a d)“.
30. V § 23a se doplňují odstavce 12 a 13, které
včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:
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„(12) Vězeňská služba je pro účely správy placení
pohledávek oprávněna požadovat z agendových informačních systémů o důchodech a o výsluhových příspěvcích vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů
poskytnutí údaje, zda osoba ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody je poživatelem důchodu nebo výsluhového příspěvku, a to
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(13) Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu9) údaje vedené pro účely evidence podle odstavce 1, informace, které souvisí
s ochranou a obranou objektů, ve kterých je vykonávána zabezpečovací detence, vazba a trest odnětí svobody, o vozidlech užívaných k přepravě vězněných
osob a o způsobu a rozsahu ochrany a střežení osob.
9

Strana 1527

(3) Organizační jednotky Vězeňské služby, které
jsou věznicí nebo ústavem pro výkon zabezpečovací
detence, sledují hospodaření provozovny odděleně od
hlavní činnosti a od hospodaření s prostředky rozpočtu
věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.
Peněžní prostředky používané pro provoz hospodářské činnosti jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.
(4) Provozní výdaje hospodářské činnosti musí
být v plné výši pokryty příjmy z této činnosti.
(5) Kladný rozdíl příjmů a výdajů dosažený za
kalendářní rok v rámci hospodářské činnosti je mimorozpočtovým zdrojem, se kterým je možno nakládat
způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu6c).“.
32. Poznámky pod čarou č. 6a, 6b a 6d se zrušují.

) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

31. § 23b zní:

Zrušovací ustanovení
„§ 23b

(1) Vězeňská služba může provozovat hospodářskou činnost mimo svoji činnost hlavní, pro niž byla
zřízena, zejména za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo umístěných v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
(2) Hospodářská činnost je provozována za účelem dosažení kladného výsledku hospodaření; to platí
i pro jednotlivé provozovny, v nichž je hospodářská
činnost provozována.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 93/2001
Sb., o hospodářské činnosti Vězeňské služby České
republiky, se zrušuje.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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158
ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o Květnovém povstání českého lidu

č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů.

PREAMBULE
Parlament České republiky,
jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období nacistické okupace s nasazením
vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,
jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví,
cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,

KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU

(2) Za účastníka Květnového povstání českého
lidu se pro účely tohoto zákona považuje také občan
České republiky, který splnil podmínky pro vydání
potvrzení uvedené v odstavci 1 písm. b), avšak toto
potvrzení mu nebylo vydáno jen z toho důvodu, že
podal žádost o jeho vydání po uplynutí lhůty stanovené
k jejímu podání.

§1

§3

se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

Květnovým povstáním českého lidu se pro účely
tohoto zákona rozumí povstání českého lidu proti nacistické moci, ke kterému došlo v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945.
§2
Účastníci Květnového povstání českého lidu
(1) Za účastníka Květnového povstání českého
lidu se považuje občan České republiky, kterému v souvislosti s jeho účastí na tomto povstání (§ 1) bylo vydáno
a) osvědčení podle § 1 odst. 1 bodu 1 písm. f) a § 8
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných
účastnících národního boje za osvobození, nebo
b) potvrzení podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 7 zákona

Pamětní odznak
(1) Ministerstvo obrany jako vyjádření úcty a morálního ocenění vydá žijícímu účastníku Květnového
povstání českého lidu na jeho žádost pamětní odznak
účastníka Květnového povstání českého lidu.
(2) Vzor a pravidla nošení pamětního odznaku
účastníka Květnového povstání českého lidu stanoví
Ministerstvo obrany vyhláškou.
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
§4
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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159
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o cestovních dokladech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/
/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)“
zrušují.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také
k překročení vnější hranice1f), pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal
občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici1f) překročit
s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů.“.
3. V § 3 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Policie
neumožní překročení vnější hranice1f) s občanským
průkazem, jestliže má občan podle zvláštního právního
předpisu14) uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 160 / 2013

Strana 1530

Částka 70

160
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla
Čl. I
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/
/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.
a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V rámci limitu podle odstavce 2 písm. b) se
podle § 6 odst. 4 hradí náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „hasičský
záchranný sbor“) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obce, jedná-li se o zásah v souvislosti se škodou
podle § 6 odst. 2.“.
2. V § 6 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a v případě úhrady nákladů hasičského
záchranného sboru nebo jednotek sborů dobrovolných
hasičů obce podle § 3a odst. 3“.
3. V § 18 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a fond zábrany škod“.
4. V § 20 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) jmenovat a odvolávat zástupce Kanceláře v Komisi
pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod podle § 23b
(dále jen „Komise“).“.
5. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) rozhodovat o rozsahu působnosti výkonného ředitele v oblasti správy prostředků fondu zábrany
škod, o dotacích z prostředků Kanceláře do tohoto
fondu a na návrh Komise o vnitřních předpisech
pro poskytování dotací a půjček z tohoto fondu.“.
6. Za § 23 se vkládají nové § 23a a 23b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 23a
Fond zábrany škod
(1) Kancelář vytváří fond zábrany škod, který se
použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel. Fond zábrany škod je tvořen z odvodů z přijatého
pojistného podle odstavce 2, z výnosů z investování
dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších
prostředků podle § 21 odst. 2 písm. g) za předcházející
kalendářní rok, v daném kalendářním roce.
(2) Člen Kanceláře je povinen odvádět do fondu
zábrany škod nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok.
Příspěvek do fondu zábrany škod je člen Kanceláře
povinen platit Kanceláři ve čtvrtletních splátkách, přičemž splátka za I. čtvrtletí každého kalendářního roku
je splatná do 30. dubna, za II. čtvrtletí do 31. července,
za III. čtvrtletí do 31. října a za IV. čtvrtletí do 31. ledna
bezprostředně následujícího kalendářního roku.
(3) Prostředky fondu zábrany škod se použijí
pouze na úhradu nákladů spojených s
a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrova-
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ného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytujících
plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany
a prevence škod z provozu vozidel,
b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného
sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo
d) realizací programů podle § 23b odst. 4 písm. b).
(4) Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě
nákladů podle odstavce 3 písm. a) nebo b) poskytne
nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a z toho
nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů
obcí. Z prostředků fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším složkám integrovaného
záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci projektů a programů podle odstavce 3 písm. c) nebo d).
(5) Příjemce prostředků z fondu zábrany škod je
povinen poskytnout Komisi na její vyžádání veškeré
informace a doklady týkající se použití finančních prostředků z tohoto fondu a umožnit jí provedení kontroly použití prostředků z fondu. V případě neprokázání použití těchto prostředků nebo porušení účelu jejich použití je příjemce povinen tyto prostředky vrátit
do fondu zábrany škod.
(6) Pokud nebyly prostředky podle odstavce 5
vráceny ve lhůtě stanovené Komisí, je jejich příjemce
povinen zaplatit úrok z prodlení a náklady spojené s jejich vymáháním. Prostředky nevrácené ve stanovené
lhůtě vymáhá Kancelář včetně úroku a s tím spojených
nákladů.
§ 23b
Komise
(1) Zřizuje se Komise jako orgán Kanceláře pro
tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování
prostředků fondu zábrany škod.
(2) Komise má 9 členů a je složena ze dvou zástupců hasičského záchranného sboru, které jmenuje
a odvolává generální ředitel hasičského záchranného
sboru, z jednoho zástupce Policie České republiky, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident, z jednoho
zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra,
z jednoho zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr
zdravotnictví, z jednoho zástupce, kterého jmenuje
a odvolává ministr dopravy, a ze tří zástupců Kanceláře
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podle § 20 odst. 3 písm. h). Komise ze svých členů volí
a odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost Komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti zástupce
předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů.
(3) Výkon funkce člena Komise se posuzuje jako
jiný úkon v obecném zájmu. Zaměstnavatel je povinen
poskytnout členu Komise k výkonu jeho činnosti pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
(4) Komise
a) zpracovává návrh na rozdělení prostředků z fondu
zábrany škod na následující kalendářní rok,
b) navrhuje programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel,
c) stanoví kritéria hodnocení návrhů podle písmene a),
d) schvaluje vnitřní předpisy týkající se činnosti
Komise,
e) navrhuje správní radě rozsah působnosti výkonného ředitele v oblasti správy prostředků fondu
zábrany škod, včetně předpisů podle § 21 odst. 2
písm. g),
f) provádí kontrolu čerpání prostředků fondu zábrany škod.
(5) Návrh podle odstavce 4 písm. a) předkládá
Komise správní radě, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu
dopravy. Návrh je schválen, pokud k němu do 30 dnů
ode dne jeho doručení kterýkoli z orgánů podle věty
první nevysloví nesouhlas z důvodu rozporu určení
prostředků fondu zábrany škod s jeho určením podle
tohoto zákona. V případě vyslovení nesouhlasu předloží Komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení nesouhlasu upravený návrh. Pokud k upravenému návrhu vysloví souhlas alespoň dva z těchto
orgánů, považuje se upravený návrh za schválený.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů
Čl. II
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
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č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 260/
/2008 Sb., se mění takto:
1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu
zní:
„§ 3a
Úhrada nákladů zásahu
(1) Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do seznamu jednotek v rámci nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany, a která zasahovala na výzvu operačního a informačního střediska hasičského
záchranného sboru kraje, se uhradí náklady vzniklé
a) úmyslným jednáním osoby, s výjimkou jednání
osoby nesvéprávné nebo osoby, která s ohledem
na duševní poruchu není způsobilá ovládnout své
jednání a posoudit jeho následky, nebo
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c) Ministerstvu financí, pokud byla újma způsobena
provozem tuzemského vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
(5) Pokud vznikl mezi osobami podle odstavce 3
spor o tom, kdo má uhradit náklady podle odstavce 1
písm. b), uhradí je Česká kancelář pojistitelů. Vyplyne-li z dalšího šetření, že plnění mělo být zcela nebo
částečně poskytnuto pojišťovnou, popřípadě Ministerstvem financí, jsou pojišťovna, popřípadě toto ministerstvo, povinny České kanceláři pojistitelů poskytnutou
úhradu nákladů nahradit. Náhradu nákladů podle odstavce 3 uplatňuje hasičský záchranný sbor kraje nebo
záchranný útvar i za zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Náhrada těchto nákladů se zasílá
na účet příslušného hasičského záchranného sboru
kraje, záchranného útvaru nebo zřizovatele jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce; bližší údaje k těmto
účtům se sdělují České kanceláři pojistitelů.
(6) Vláda stanoví nařízením paušální výši úhrady
nákladů za každou započatou hodinu zásahu podle odstavce 1.“.

b) při jeho zásahu u dopravní nehody.
(2) Náklady podle odstavce 1 jsou hrazeny za
každou započatou hodinu zásahu paušální částkou. Jejich úhradou není dotčeno právo na úhradu obdobných
nákladů podle jiného právního předpisu.
(3) Pro účely úhrady nákladů podle odstavce 1
příslušný orgán, který ve věci rozhodl, poskytne bez
zbytečného odkladu příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nebo záchrannému útvaru pravomocné rozhodnutí nebo pravomocný rozsudek, nezbytné k uplatnění práva na náhradu nákladů podle
odstavce 1. To neplatí, pokud toto poskytnutí může
ohrozit účel jiného trestního řízení. Povinnost poskytnout údaje nezbytné k uplatnění práva na náhradu nákladů podle odstavce 1 platí obdobně i pro Českou
kancelář pojistitelů, jde-li o případ podle odstavce 1
písm. b). Tyto údaje se poskytují bezplatně.
(4) V případě podle odstavce 1 písm. b) uplatňuje
hasičský záchranný sbor náhradu nákladů přímo proti
a) příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou
smlouvu podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se vozidla,
jehož provozem byla způsobena újma,
b) České kanceláři pojistitelů, pokud byla provozem
vozidla způsobena újma, kterou je tato kancelář
povinna nahradit z garančního fondu, nebo

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona
č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona
č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/
/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996
Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 492/
/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona
č. 458/2011 Sb., se vkládá písmeno s), které zní:
„s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů,“.
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ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
s výjimkou části první čl. I bodů 1 a 2 a části druhé
čl. II, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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161
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách
ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách
ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 5 zní:
„§ 1
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie1) způsob vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných produktů5) určených pro
zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých z jejich
nedostatku (dále jen „nouzové zásoby“), postupy pro
řešení stavů nouze a úkoly orgánů státní správy
a orgánů územních samosprávních celků v této oblasti.
1

5

) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se
členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze
dne 22. října 2008, o energetické statistice.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu
zní:
„§ 1a
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) čistým dovozem celkové množství dovezené ropy
a ropných produktů do České republiky snížené
o celkové množství vyvezené ropy a ropných produktů z České republiky,
b) domácí spotřebou celkové množství ropy a ropných produktů spotřebované v rámci České republiky pro energetické i neenergetické účely,

c) referenčním rokem kalendářní rok předcházejícího
roku, k němuž se vztahují údaje o domácí spotřebě
nebo o čistém dovozu používané při výpočtu minimální úrovně nouzových zásob, které mají být
drženy, nebo při výpočtu úrovně nouzových zásob skutečně držených v určitém okamžiku,
d) ústředním správcem zásob osoba, jejíž hlavním
úkolem je vytváření, udržování nebo prodej nouzových zásob,
e) produktovodem zařízení pro potrubní přepravu
ropných produktů, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve
skladovacím zařízení,
f) ropovodem zařízení pro potrubní přepravu ropy,
pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení,
g) mimořádnou situací situace, kdy nastane, nebo
hrozí, že nastane, ohrožení zásobování trhu ropou
nebo ropnými produkty v České republice nebo
v jiných členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Mezinárodní energetické
agentury,
h) fyzickou přístupností souhrn opatření umožňující
použití nouzových zásob a jejich skutečné dodání
na trh v množství a čase napomáhajících ke zmírnění dopadů mimořádné situace,
i) stavem ropné nouze nedostatek ropy a ropných
produktů, který by měl za následek poruchy v zásobování na domácím trhu a nepříznivé následky
z toho plynoucí by nebylo možné odstranit nebo
jim zamezit bez přijetí opatření podle tohoto zákona,
j) mezinárodním rozhodnutím rozhodnutí Řídící
rady Mezinárodní energetické agentury nebo
Evropské unie o použití zásob ropy nebo ropných
produktů nebo o jiných opatřeních, přijaté s cílem
zajistit dostupnost ropy nebo ropných produktů
na trhu,
k) závažným narušením dodávek významný a náhlý

Sbírka zákonů č. 161 / 2013

Částka 70

pokles dodávek ropy nebo ropných produktů do
České republiky, Evropské unie nebo států Mezinárodní energetické agentury, bez ohledu na to,
zda bylo vydáno mezinárodní rozhodnutí.“.
3. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a
zní:

naphthového typu, tryskového paliva petrolejového
typu, ostatního petroleje, plynového oleje, motorové
nafty, topného oleje, lakového a technického benzinu,
maziva, bitumenu, parafinových vosků, nebo ropného
koksu5).
(3) Správa určí skladbu specifických zásob z jednoho nebo více produktů uvedených v odstavci 2.

„§ 2
Vytváření a udržování nouzových zásob
(1) Nouzové zásoby jsou státními hmotnými rezervami1a).
(2) Nouzové zásoby vytváří a udržuje Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) z ropy a vybraných ropných produktů5) ve výši odpovídající nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu
referenčního roku.
(3) Výše nouzových zásob se přepočítává nejpozději k 31. březnu každého roku.
(4) Z nouzových zásob mohou být tvořeny specifické zásoby.
(5) Pokud nebudou udržovány specifické zásoby,
Správa zajistí, aby nejméně jedna třetina nouzových zásob splňovala podmínky stanovené v § 2a odst. 2, 3 a 4.
(6) Druhy ropy a skladbu vybraných ropných
produktů vhodných pro skladování v nouzových zásobách, způsob výpočtu průměrného denního čistého
dovozu a průměrné denní domácí spotřeby a způsob
výpočtu výše nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost udržovat, stanoví prováděcí právní
předpis.
1a
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) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu

(4) Správa zajistí, aby u ropných produktů zahrnutých do specifických zásob činil ropný ekvivalent
nejméně 75 % domácí spotřeby těchto produktů v referenčním roce. Způsob tohoto výpočtu stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Skladbu specifických zásob lze změnit nejdříve
po uplynutí 1 roku, a to vždy jen od prvního dne kalendářního měsíce. Množství specifických zásob může
být dočasně sníženo pouze z důvodu jejich obměny.
Celková povinná minimální výše nouzových zásob
při obměně specifických zásob nesmí klesnout pod výši
stanovenou v § 2 odst. 2.
(6) Specifické zásoby mohou být přemístěny pouze po předchozím písemném souhlasu Správy1a).
(7) Správa informuje Evropskou komisi (dále jen
„Komise“) o množství a skladbě vybraných ropných
produktů držených ve specifických zásobách a době,
po kterou se tyto specifické zásoby zavázala udržovat.“.
5. V nadpisu § 3, § 3 odst. 1 větě první a odst. 2,
v nadpisu § 6, § 6 odst. 1 větě první a v § 6 odst. 3 se
slovo „ropy“ zrušuje.
6. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Prováděcí právní předpis stanoví povolený objem
skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení, včetně požadavků na vybavení pro
sledování kvality nouzových zásob.“.
7. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
a 4, které znějí:

zní:
„§ 2a
Vytváření a udržování specifických zásob
(1) Správa může udržovat specifické zásoby, a to
ve výši odpovídající nejméně 30 dnům průměrné denní
domácí spotřeby referenčního roku, po dobu nejméně
1 roku.
(2) Specifické zásoby se mohou skládat pouze
z etanu, zkapalněného ropného plynu označovaného
jako LPG, motorového benzinu, leteckého benzinu,
tryskového paliva benzinového typu, tryskového paliva

„(3) Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého
provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob a k zamezení nebo zmírnění účinků jejich případných havárií
chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo tvoří
prostor, jehož hranice jsou vymezeny svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na
všechny strany od půdorysu těchto zařízení. Ochranné
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo vydáním územního
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle staveb-
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ního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů,
potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu.
(4) V ochranném pásmu skladovacího zařízení,
produktovodů a ropovodů je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
provozu těchto zařízení, nebo životy, zdraví a majetek
osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní
práce, zřizovat skládky a uskladňovat materiál v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele
takového zařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5
až 10.
8. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5) Nouzové zásoby mohou být skladovány
pouze osobou, která na základě smlouvy zajišťuje pro
Správu skladování a další péči o svěřené nouzové zásoby (dále jen „ochraňovatel“).“.
9. V § 3 odstavec 6 zní:
„(6) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány
a) nouzové zásoby České republiky na území jiného
členského státu Evropské unie, nebo
b) nouzové zásoby jiného členského státu Evropské
unie na území České republiky.“.
10. V § 3 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7
až 9.
11. V § 3 odst. 7 se slova „V souladu s uzavřenou
dohodou o skladování nouzových zásob ropy České
republiky na území jiného členského státu a v souladu
s právem Evropských společenství sjedná Správa“ nahrazují slovy „Správa sjedná“, za slova „České republiky“ se vkládají slova „s ústředním správcem zásob
jiného členského státu Evropské unie nebo“, slovo
„ropy“ se zrušuje a za slovo „smlouvu“ se vkládají
slova „o ochraňování nouzových zásob“.
12. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vlastník skladovacích zařízení“.
13. V § 3 odst. 7 písm. b) se slova „a kategorie“
nahrazují slovem „skladovaných“.
14. V § 3 odst. 7 písm. c) se slovo „ropy“ zrušuje.
15. V § 3 odst. 7 písm. d) se za slovo „identifikace“ vkládá slovo „nouzových“.
16. V § 3 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

Částka 70

„e) vymezení úkolů, které Správa přenáší na druhou
smluvní stranu podle § 9 odst. 1 písm. j); tyto
úkoly nemohou být dále na žádnou další osobu
přeneseny.“.
17. V § 3 odstavec 8 zní:
„(8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy podle odstavce 7 na území
jiného členského státu Evropské unie se zahrnují do
celkové výše nouzových zásob České republiky.“.
18. V § 3 odstavec 9 zní:
„(9) Jakkoliv bránit přepravě nebo použití nouzových zásob skladovaných na území České republiky
pro jiné členské státy Evropské unie se zakazuje.“.
19. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zní:
„§ 3a
Ochraňovatelé
(1) Ochraňovatelem může být pouze osoba,
a) která je bezúhonná,
b) která není v likvidaci,
c) která nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani orgánů Celní správy
České republiky ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů
státu, ve kterém má tato osoba sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; tuto skutečnost je povinna Správě doložit potvrzeními,
která nejsou starší než 30 dnů,
d) která má vlastnické nebo užívací právo ke skladovacímu zařízení; tuto skutečnost je povinna Správě
doložit,
e) jejíž zaměstnanci zabezpečující provoz skladovacího zařízení jsou příslušně kvalifikovaní; za příslušnou kvalifikaci se považuje minimálně tříletá
praxe v oblasti skladování ropy nebo ropných produktů; tuto skutečnost je povinna Správě doložit,
f) která předloží Správě seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo jimi byli
v posledních 3 letech,
g) která, má-li formu akciové společnosti, předloží
Správě aktuální seznam všech svých akcionářů.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena
pro úmyslný trestný čin, trestný čin proti majetku nebo
hospodářský trestný čin spáchaný z nedbalosti, nebo
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trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti ochraňovatele, pokud se na ni nehledí,
jako by nebyla odsouzena6).
(3) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2 splňovat jak tato právnická
osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem ochraňovatele či členem statutárního orgánu ochraňovatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; má-li
být ochraňovatelem zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí podmínku
podle tohoto odstavce splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tuto podmínku
musí ochraňovatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště.
(4) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence
Rejstříku trestů. Správa si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba,
která není občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů
vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než
3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech, nebo jiným dokladem prokazujícím bezúhonnost
této osoby. Právnická osoba, která má sídlo mimo
území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem
z Rejstříku trestů nebo jiným obdobným dokladem vydaným státem, ve kterém má sídlo, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce
v předcházejících 3 letech. Výpisy a doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.
(5) Ochraňovatelem nemůže být fyzická nebo
právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle
zvláštního právního předpisu8),
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právnická osoba, a to po dobu 3 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Ochraňovatelem dále nemůže být fyzická nebo právnická osoba, a to
po dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o zrušení
konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen
z jiného důvodu, překážka uvedená v odstavci 5 odpadá dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
konkursu.
6

) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

7

) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

8

) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 4 odst. 1 se slova „vzniklý z nedostatku
ropy a ropných produktů (dále jen „stav ropné
nouze“)“ a slova „ , jestliže průměrný měsíční dovoz
ropy a ropných produktů do České republiky je natolik snížen oproti průměrnému měsíčnímu dovozu
v předcházejícím kalendářním roce nebo lze důvodně
očekávat takové jeho snížení, že nepříznivé následky
z toho plynoucí nelze odstranit nebo jim zamezit bez
přijetí opatření podle tohoto zákona“ zrušují.
21. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , s výjimkou přepravy nebo použití podle § 3
odst. 9“.
22. V § 5 odst. 2 se slovo „kalendářních“ zrušuje.
23. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na přípravě a zavedení opatření k omezení
spotřeby ropy a ropných produktů se podílejí orgány
krajů a orgány obcí s rozšířenou působností, které zajišťují připravenost správního obvodu kraje a správního
obvodu obce s rozšířenou působností k realizaci přídělového systému podle odstavce 1 písm. h).“.
24. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Komise může stanovit časový rámec pro doplnění
použitých zásob na předchozí stav.“.
25. V § 6 odstavec 2 zní:

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud
ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.

„(2) Použitím nouzových zásob se rozumí jejich
uvolnění formou prodeje, půjčky nebo převodu příslušnosti hospodařit.“.

(6) Ochraňovatelem nemůže být fyzická nebo

„(4) V případě mezinárodního rozhodnutí může

26. V § 6 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
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předseda Správy rozhodnout o použití nouzových zásob ve stanovené výši podílu České republiky i pod
povinnou minimální úroveň stanovenou tímto zákonem bez souhlasu vlády za podmínky, že nebude
vnitřní trh v České republice ohrožen výpadkem dodávek ropy nebo ropných produktů. Správa o tomto
rozhodnutí neprodleně informuje vládu a Komisi.
(5) Vláda může v naléhavých případech rozhodnout o použití nezbytného množství nouzových zásob
i v případě, že výše nouzových zásob poklesne pod
povinnou minimální úroveň stanovenou tímto zákonem. Správa o tomto rozhodnutí neprodleně informuje
Komisi.
(6) O použití nouzových zásob ve výši nad minimální úroveň stanovenou tímto zákonem rozhoduje
předseda Správy v případě, že není vyhlášen stav ropné
nouze.“.
27. V § 7 větě první se slova „a v obdobích, kdy je
průměrná měsíční dodávka ropy a ropných produktů
do České republiky snížena více než o 7 % proti průměrné měsíční dodávce v předcházejícím kalendářním
roce,“ zrušují a za slovo „zpracovatelé,“ se vkládají
slova „skladovatelé, ochraňovatelé a“.
28. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9
zní:
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b) Drážní úřad, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1
písm. d),
c) Úřad pro civilní letectví, jde-li o opatření podle § 5
odst. 1 písm. e),
d) Česká obchodní inspekce, jde-li o opatření podle
§ 5 odst. 1 písm. f), g) a h),
e) Celní správa České republiky, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1 písm. i).
(6) Správa kontroluje správní úřady, orgány krajů
a orgány obcí s rozšířenou působností v celém rozsahu
přípravy a realizace opatření podle § 5 odst. 1 písm. h).
(7) Krajský úřad kontroluje orgány obcí s rozšířenou působností v celém rozsahu přípravy a realizace
opatření podle § 5 odst. 1 písm. h).
9

) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

29. § 9 a 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 3 a 10 znějí:
„§ 9
Působnost Správy v oblasti nouzových zásob
a hospodaření s nimi
(1) Správa
a) je jediným ústředním správcem zásob v České republice,

„§ 8
Kontrola
(1) Správa provádí jedenkrát ročně kontrolu kvality a množství nejméně 30 % nouzových zásob uložených u ochraňovatelů. Kontroly se mohou zúčastnit
také osoby pověřené Komisí. Tyto osoby mají postavení kontrolujících9).
(2) Pokud Komise provádí kontrolu ověřující připravenost České republiky na mimořádné situace a kontrolu nouzových zásob, Správa jí poskytne součinnost.
(3) Do 1 týdne od data oznámení kontroly podle
odstavce 2 poskytne Správa osobám pověřeným Komisí údaje o umístění nouzových zásob, pokud nebyly
Komisi poskytnuty předem.
(4) Státní energetická inspekce kontroluje plnění
povinností podle § 3 odst. 4.
(5) Kontrolu dodržování opatření stanovených
podle § 5 odst. 1 provádí
a) Policie České republiky, jde-li o opatření podle § 5
odst. 1 písm. a), b) a c),

b) zajišťuje vytváření, udržování a použití nouzových
zásob,
c) navrhuje vládě opatření v případě výrazného omezení nabídky na světovém ropném trhu, které by
mohlo mít nepříznivé následky pro Českou republiku, v případě mezinárodního rozhodnutí, za
hrozícího stavu ropné nouze nebo za stavu ropné
nouze,
d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v termínu
stanoveném v § 2 odst. 3,
e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu
průmyslu a obchodu,
f) neprodleně informuje Komisi a Mezinárodní energetickou agenturu, jakož i Ministerstvo průmyslu
a obchodu, o každém hrozícím nebo skutečném
poklesu nouzových zásob pod povinné minimum
s uvedením důvodu takového poklesu a o opatře-
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ních, která byla přijata ke zpětnému doplnění nouzových zásob včetně plánovaného termínu dosažení jejich plné výše,
g) pro případ stavu ropné nouze a pro případ závažného narušení dodávek zpracovává plán a související organizační opatření, podle kterých bude Česká republika postupovat, a informuje Komisi na
její žádost o těchto plánech a opatřeních,
h) plní úkoly v oblasti nouzových zásob a hospodaření s nimi, které pro Českou republiku vyplývají
z Dohody o mezinárodním energetickém programu3),
i) přijímá opatření k zajištění fyzické přístupnosti
nouzových zásob,
j) může přenést se souhlasem vlády na stanovené období úkoly, týkající se ochraňování nouzových zásob, na hospodářské subjekty10) v jiných členských státech Evropské unie nebo ústřední správce
zásob v jiných členských státech Evropské unie,
k) navrhuje vládě opatření k omezení spotřeby ropy
a ropných produktů a postup spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky,
l) v případě, že nebude udržovat minimální úroveň
specifických zásob, zašle Komisi do konce prvního
měsíce roku, k němuž se vztahuje, zprávu obsahující opatření přijatá za účelem zajištění a ověření
dostupnosti nouzových zásob a seznam právních
předpisů upravujících kontrolu použití těchto zásob podle § 6,
m) zastupuje Českou republiku v koordinační skupině pro ropu a ropné produkty, v příslušných výborech a skupinách Mezinárodní energetické agentury a v rámci své působnosti v oblasti nouzových
zásob též v ostatních integračních seskupeních
a mezinárodních organizacích,
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a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3
odst. 4, nebo
b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení za
účelem snížení spotřeby ropy a ropných produktů
podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), takové
omezení poruší.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 5 000 Kč. V blokovém
řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
3

10

) Dohoda o mezinárodním energetickém programu, vyhlášená pod č. 46/2001 Sb. m. s.
) Čl. 8 směrnice Rady 2009/119/ES.“.

30. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
31. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„§ 10a
Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3
odst. 4,
b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení
spotřeby ropy a ropných produktů podle § 5
odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i), takové
omezení poruší,
c) jako dovozce, zpracovatel, skladovatel, ochraňovatel, distributor ropy a ropných produktů nebo
osoba provádějící na území České republiky dobývání ložisek ropy nepředá informace podle § 7,

n) vede trvale aktualizovaný seznam nouzových zásob. Způsob vedení seznamu nouzových zásob
a statistických výkazů a pravidla pro vypracování
statistických výkazů o úrovni nouzových zásob
a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní
energetické agentuře stanoví prováděcí právní
předpis.

d) použije nouzové zásoby ropy nebo ropných produktů v rozporu s § 6 odst. 1 nebo jejich neoprávněné použití umožní, nebo

(2) Pouze Správa má právo pořizovat nebo prodávat specifické zásoby.

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo b) spáchaný porušením
omezení podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d) nebo g),

§ 10
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

e) jako kontrolovaná osoba v rozporu s § 8 neodstraní ve stanoveném termínu nedostatky zjištěné
při kontrole množství a kvality nouzových zásob.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

Sbírka zákonů č. 161 / 2013

Strana 1540

stavce 1 písm. d), e) nebo b) spáchaný porušením
omezení podle § 5 odst. 1 písm. e), f), h) nebo i).
§ 10b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby11) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty v prvním stupni projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li
o správní delikt podle § 10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1
písm. a), b) nebo c) nebo § 10a odst. 1 písm. b)
spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1
písm. b) nebo c), pokud nebyl projednán v blokovém řízení, nebo jde-li o věc postoupenou Policií
České republiky podle odstavce 7,
b) územní inspektorát Státní energetické inspekce,
jde-li o správní delikt podle § 10 odst. 1 písm. a)
nebo § 10a odst. 1 písm. a),
c) Drážní úřad, jde-li o správní delikt podle § 10a
odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. d),
d) Úřad pro civilní letectví, jde-li o správní delikt
podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo § 10a odst. 1
písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5
odst. 1 písm. e),
e) inspektorát České obchodní inspekce, jde-li
o správní delikt podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1
písm. f), g) nebo h),
f) celní úřad, jde-li o správní delikt podle § 10a
odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. i),
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g) Správa, jde-li o správní delikt podle § 10a odst. 1
písm. c) až e).
(6) Policie České republiky projedná v blokovém
řízení přestupek podle § 10 odst. 1 písm. b) spáchaný
porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c).
(7) Pokud Policie České republiky zjistí při provádění kontroly podle § 8 odst. 5 písm. a) skutečnosti
nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání správního deliktu podle § 10a odst. 1 písm. b) porušením omezení
podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), provede potřebné
úkony k dokumentaci takového jednání a věc postoupí
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí, jimž byla pokuta uložena.
(9) Správu pokut uložených za správní delikty podle tohoto zákona vykonává Celní správa České republiky. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 10c
Působnost stanovená orgánům kraje nebo orgánům obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je přenesenou působností.
§ 10d
Zmocňovací ustanovení
Správa vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 6, § 2a
odst. 4, § 3 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. n).
11

) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády
č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem
při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, zůstávají nedotčena a trvají i po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně oprávnění,
která se k nim váží. Na provádění činnosti v těchto
ochranných pásmech se použije zákon č. 189/1999
Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Čl. IV

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Účinnost

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních
potrubí pro pohonné látky a ropu, se zrušuje.

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

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 162 / 2013
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162
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. a zákona č. 129/2006 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova „Významnými dny České republiky jsou“ vkládají slova
„16. leden – Den památky Jana Palacha,“ a za slova

„12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),“ se vkládají slova
„28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského,“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. srpna
2013.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 163 / 2013

Částka 70
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163
ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících
státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 193/2012
Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „o zastavení
řízení po zpětvzetí návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu,“ vkládají slova „o odmítnutí návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu,“.
2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „s výjimkou rozhodování podle § 191b
odst. 4 občanského soudního řádu“.
3. § 23 až 25 znějí:
„§ 23
(1) Studium vyšších soudních úředníků a vyšších
úředníků státního zastupitelství na Justiční akademii
trvá nejméně 18 měsíců a zahrnuje výuku organizovanou v podobě prezenčních výukových soustředění
v celkové délce nejméně 120 dnů. Studium je ukončeno
závěrečnou zkouškou.
(2) Ke studiu vyšších soudních úředníků a vyšších
úředníků státního zastupitelství může být přijat uchazeč, který má střední vzdělání s maturitní zkouškou
a byl ke studiu doporučen předsedou soudu nebo vedoucím státním zástupcem.
(3) Účastník studia vyšších soudních úředníků
musí být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným k výkonu práce u soudu na pracovním místě soudního tajemníka. Účastník studia vyšších úředníků státního zastupitelství musí být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným k výkonu práce u státního zastupitelství. Ke dni skončení pracovního poměru
účastníka studia podle věty první nebo druhé skončí
také jeho studium.

(4) Ministerstvo spravedlnosti po projednání s Justiční akademií vydává studijní řád, v němž určuje zejména obsah a rozsah studia vyšších soudních úředníků
a studia vyšších úředníků státního zastupitelství, další
podmínky přijetí ke studiu a obsah a organizaci závěrečné zkoušky, případně též průběžných zkoušek.
(5) Tomu, kdo úspěšně ukončil studium vyšších
soudních úředníků nebo studium vyšších úředníků
státního zastupitelství, vydá Ministerstvo spravedlnosti
osvědčení o výsledku studia.
§ 24
(1) Účastník studia vyšších úředníků státního zastupitelství může provádět úkony státního zastupitelství a státního zástupce, které nespočívají v rozhodnutí,
ve stejném rozsahu jako vyšší úředník státního zastupitelství.
(2) Ustanovení části první hlavy třetí se použijí
obdobně s tím, že účastník studia vyšších úředníků
státního zastupitelství může provádět úkony pouze na
základě písemného pokynu státního zástupce, jak má
být úkon proveden.
§ 25
(1) Účast na studiu vyšších soudních úředníků
nebo vyšších úředníků státního zastupitelství je zvyšováním kvalifikace podle zákoníku práce.
(2) Účastník studia vyšších soudních úředníků
a účastník studia vyšších úředníků státního zastupitelství má po dobu účasti na prezenčním výukovém soustředění a na závěrečné zkoušce právo na bezplatné
ubytování v ubytovacích zařízeních Justiční akademie
a na příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši,
která je poskytována ostatním zaměstnancům zařazeným k výkonu práce u soudu nebo u státního zastupitelství, u kterého je zařazen k výkonu práce v pracovním poměru.“.
Poznámky pod čarou č. 3 až 5 se zrušují.
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cích zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Na účastníky studia, kteří byli přijati ke studiu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují
ustanovení části první hlavy čtvrté a hlavy páté zákona
č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejí-

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem ode dne
jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 164 / 2013
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164
ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
PŘI SPRÁVĚ DANÍ

(3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně
předpokládat jejich význam pro správu daní.
(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob,
c) daň z nemovitostí,

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

d) daň dědická,
e) daň darovací,
f) daň z převodu nemovitostí,

§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za
nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány
jiných států, a to
a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím
správní spolupráci v oblasti daní1) ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen
„jiný členský stát“), nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní,
která je součástí právního řádu České republiky
(dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke
státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní
smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).
(2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále
jen „mezinárodní spolupráce“) se poskytuje nebo přijímá ve formě

g) silniční daň,
h) místní poplatek,
i) peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až h) uložené jiným
členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
j) peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou
s výjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění.
(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při
a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech,
b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
c) zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je
postup upraven jiným právním předpisem.

a) výměny informací na žádost,
§2

b) automatické výměny informací,
c) výměny informací z vlastního podnětu,
d) doručování písemností,
e) účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných
postupech správce daně, nebo
f) provádění souběžných daňových kontrol.

1

Jiný stát a jeho kontaktní místo
(1) Jiným státem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) jiný členský stát, nebo
b) smluvní stát.

) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
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(2) Kontaktním místem jiného státu se pro účely
tohoto zákona rozumí orgán příslušný k provádění
mezinárodní spolupráce
a) v souladu s příslušným předpisem Evropské unie
upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1),
nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy.

Částka 70

(4) Ústřední kontaktní orgán může převzít vyřízení žádosti o poskytnutí mezinárodní spolupráce,
i když je k jejímu vyřízení příslušný kontaktní orgán.
O tomto postupu uvědomí tento kontaktní orgán a informuje dožadující kontaktní místo jiného státu.
§7
Kontaktní orgán

§3
Vztah k daňovému řádu
Při provádění mezinárodní spolupráce se postupuje podle daňového řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
HL AVA II
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
§4
Ministerstvo financí
(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)
zabezpečuje provádění mezinárodní spolupráce.
(2) Ministerstvo bezodkladně informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost
ústředního kontaktního orgánu a působnost kontaktního orgánu; tuto informaci zašle současně příslušným
orgánům jiných členských států.
(3) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji
orgán, který vykonává působnost kontaktního orgánu.
§5
Kontaktní místo
Kontaktním místem je ústřední kontaktní orgán
nebo kontaktní orgán.
§6
Ústřední kontaktní orgán
(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu.
(2) Ústřední kontaktní orgán zajišťuje komunikaci
s kontaktními místy jiného státu.
(3) Ústřední kontaktní orgán vede seznam kontaktních orgánů a tento seznam zveřejňuje na svých
internetových stránkách.

(1) Ministerstvo může pověřit správce daně výkonem působnosti kontaktního orgánu; o tomto pověření
informuje bezodkladně ústřední kontaktní orgán
a Evropskou komisi.
(2) Kontaktní orgán je při provádění mezinárodní
spolupráce podřízen ústřednímu kontaktnímu orgánu.
(3) Kontaktní orgán uvědomí ústřední kontaktní
orgán o žádosti odeslané přímo kontaktnímu místu jiného státu nebo o žádosti obdržené přímo od kontaktního místa jiného státu, jakož i o odpovědi na obdrženou žádost.
(4) Pokud kontaktní orgán obdrží žádost o poskytnutí mezinárodní spolupráce, která vyžaduje přijmout opatření, jež nespadají do jeho působnosti, postoupí žádost bezodkladně ústřednímu kontaktnímu
orgánu a uvědomí o tom dožadující kontaktní místo
jiného státu. Lhůta pro vyřízení žádosti stanovená
v § 10 odst. 2 nebo 3 začíná v případě tohoto postupu
běžet prvním dnem následujícím po postoupení žádosti
ústřednímu kontaktnímu orgánu.
§8
Správce daně
(1) Úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy při poskytování mezinárodní spolupráce provádí správce
daně určený kontaktním místem.
(2) Správce daně bezodkladně informuje kontaktní místo o provedených úkonech, dílčích řízeních
nebo jiných postupech a předává mu nezbytné podklady pro poskytnutí mezinárodní spolupráce, popřípadě může prostřednictvím kontaktního místa požádat
dožadující kontaktní místo jiného státu o doplnění
podkladů.
(3) Správce daně může žádat o mezinárodní
spolupráci pouze prostřednictvím kontaktního místa,
kterému předá zpracovanou žádost, popřípadě doplní
podklady nezbytné k provádění mezinárodní spolupráce.
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HLAVA III
VÝMĚNA INFORMACÍ
Díl 1
Výměna informací na žádost
§9
Postup při výměně informací na žádost
(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní
místo jiného státu o poskytnutí informací vztahujících
se ke správě daní, pokud vlastní zdroje informací již
byly vyčerpány nebo by jejich získání ohrozilo cíl
správy daní.
(2) Ode dne odeslání žádosti kontaktního místa
do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do
dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce v dané věci lhůta pro stanovení daně podle daňového řádu neběží.
(3) Na žádost kontaktního místa jiného státu poskytne kontaktní místo informace vztahující se ke
správě daní, které má k dispozici. V opačném případě
provede úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy nezbytné
k získání požadovaných informací.
(4) V žádosti podle odstavce 1 nebo 3 lze dožádat
provedení určitých úkonů, dílčích řízení nebo jiných
postupů nezbytných k získání požadovaných informací; toto dožádání musí být zvlášť odůvodněno.
(5) Pokud se kontaktní místo domnívá, že určité
úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy, o jejichž provedení bylo podle odstavce 4 dožádáno, není nutné nebo
je nelze provést, sdělí to kontaktnímu místu jiného
státu bezodkladně včetně uvedení důvodů.
(6) Pokud nelze vyhovět výslovné žádosti kontaktního místa jiného státu o poskytnutí originálu písemnosti, poskytne kontaktní místo její kopii nebo stejnopis.
§ 10
Lhůty
(1) Kontaktní místo potvrdí obdržení žádosti
o poskytnutí informací kontaktnímu místu jiného členského státu bezodkladně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů ode dne obdržení žádosti, a to zpravidla
prostřednictvím společné sítě elektronických komunikací Evropské unie (dále jen „společná komunikační
síť“).
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(2) Kontaktní místo poskytne informace podle § 9
bezodkladně, nejpozději do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti, a nemá-li takové informace k dispozici,
poskytne je nejpozději do šesti měsíců ode dne obdržení žádosti, nedohodne-li se s kontaktním místem
jiného státu na lhůtě delší.
(3) Pokud kontaktní místo nemůže poskytnout
informace kontaktnímu místu jiného státu ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, vyrozumí jej bezodkladně,
nejpozději však do tří měsíců ode dne obdržení žádosti,
o důvodech neposkytnutí informací a o datu, kdy lze
předpokládat, že požadované informace poskytne.
§ 11
Doplnění žádosti
(1) Kontaktní místo oznámí kontaktnímu místu
jiného státu do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti o poskytnutí informací případné nedostatky v žádosti a vyžádá si její doplnění.
(2) Lhůty stanovené v § 10 odst. 2 začínají běžet
prvním dnem po obdržení potřebných doplňujících informací.
§ 12
Podmínky odmítnutí poskytnout informace
(1) Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí
informací, pokud dožadující kontaktní místo jiného
státu
a) nevyčerpalo možnosti získání informací podle
právního řádu tohoto jiného státu s výjimkou případů, kdy by jejich vyčerpání ohrozilo účel získání
těchto informací, nebo
b) není oprávněno podle právního řádu tohoto jiného
státu obdobné informace poskytovat.
(2) Pokud kontaktní místo nemá požadované informace k dispozici a nemůže je žádným způsobem
získat nebo odmítne poskytnout informace z důvodů
stanovených v odstavci 1, vyrozumí bezodkladně o důvodech neposkytnutí informací dožadující kontaktní
místo jiného státu, nejpozději však do jednoho měsíce
ode dne obdržení žádosti.
(3) Kontaktní místo nesmí odmítnout poskytnutí
informací z důvodu, že tyto informace nemají význam
pro účely správy daní v České republice.
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Automatická výměna informací

jmu nebo majetku nepřesahujícího určitou částku;
o tomto informuje Evropskou komisi a ministerstvo.

§ 13

Díl 3

Rozsah a podmínky automatické výměny informací

Výměna informací z vlastního podnětu

(1) Ústřední kontaktní orgán pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného státu informace týkající
se osob, které jsou podle právních předpisů tohoto jiného státu podrobeny v tomto jiném státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení, a to podle druhů příjmu nebo majetku

§ 14

Díl 2

a) uvedených v příslušném předpise Evropské unie
upravujícím správní spolupráci v oblasti daní2)
a stanovených vyhláškou ministerstva, nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy.
(2) Informace podle odstavce 1 písm. a) se poskytují pouze o druzích příjmu nebo majetku, u nichž jsou
informace dostupné. Tyto druhy sdělí ústřední kontaktní orgán Evropské komisi a ministerstvu.
(3) Pokud není stanoveno jinak, poskytuje
ústřední kontaktní orgán informace podle odstavce 1
alespoň jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do
šesti měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém
informace získal.
(4) Pokud Česká republika poskytuje informace
o jiných druzích příjmu nebo majetku, než stanovených vyhláškou podle odstavce 1 písm. a) jinému členskému státu na základě jejich vzájemné dohody nebo na
základě mezinárodní smlouvy, oznámí ústřední kontaktní orgán tuto skutečnost Evropské komisi a poskytne jí tuto dohodu nebo mezinárodní smlouvu.
(5) Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně
Evropské komisi informace o objemu automatických
výměn ve vztahu k členským státům, a to nejpozději
do šesti měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém byly poskytnuty. Pokud jsou dostupné, poskytne
současně informace o nákladech a přínosech souvisejících s prováděním této formy mezinárodní spolupráce.
(6) Ústřední kontaktní orgán může sdělit ústřednímu kontaktnímu orgánu jiného členského státu, že
požaduje, aby mu nebyly poskytovány informace týkající se určitého druhu příjmu nebo majetku stanoveného vyhláškou podle odstavce 1 písm. a) anebo pří-

2

Rozsah a podmínky poskytnutí informací
z vlastního podnětu
(1) Kontaktní místo poskytne z vlastního podnětu
kontaktnímu místu jiného státu informace, které má
k dispozici, pokud
a) důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě
může dojít ke zkrácení daně,
b) daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo
bylo uplatněno osvobození od daně v České republice, které by mohlo vést ke zvýšení daně nebo
vzniku daňové povinnosti v tomto jiném státě,
c) podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové povinnosti v různých státech je uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít
ke snížení daně v některém z těchto států,
d) důvodně předpokládá, že může dojít ke snížení
daně účelovým přesunem zisku mezi spojenými
osobami vymezenými podle zákona o daních z příjmů, nebo
e) důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností, které mohou
ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě.
(2) Kontaktní místo může poskytnout z vlastního
podnětu kontaktnímu místu jiného státu informace,
které má k dispozici a které mohou mít význam pro
správu daní v tomto jiném státě.
§ 15
Lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu
(1) Informace podle § 14 odst. 1 se poskytují bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce poté, kdy
je kontaktní místo získalo.
(2) Kontaktní místo v případě, že mu jsou sděleny
informace z vlastního podnětu kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkladně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů ode

) Čl. 8 směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/
/EHS.
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dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné komunikační sítě.
Díl 4
Zpětná vazba
§ 16
Hodnocení využití informací poskytnutých
na základě žádosti nebo z vlastního podnětu
(1) Pokud kontaktní místo poskytne informace na
žádost nebo z vlastního podnětu, může požádat kontaktní místo jiného státu o sdělení, jak byly využity.
(2) Na žádost kontaktního místa jiného státu sdělí
kontaktní místo, jak byly využity informace, které
kontaktnímu místu poskytlo kontaktní místo jiného
státu na žádost nebo z vlastního podnětu. Kontaktní
místo toto sdělení poskytne bezodkladně, nejpozději
však do tří měsíců poté, kdy je mu znám výsledek jejich
využití.
§ 17
Hodnocení využití informací
vyměňovaných automaticky
Kontaktní místo zasílá kontaktním místům jiných
členských států informaci o využití informací získaných automatickou výměnou informací nejméně jednou ročně, a to způsobem stanoveným jejich vzájemnou dohodou.
HLAVA IV
DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 18
Účast při úkonech, dílčích řízeních
nebo jiných postupech správce daně
(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní
místo jiného státu, aby v souladu s podmínkami stanovenými jejich vzájemnou dohodou mohl správce daně
za účelem provádění mezinárodní spolupráce
a) být přítomen při úkonech, dílčích řízeních nebo
jiných postupech orgánu jiného státu,
b) klást otázky osobám zúčastněným na správě daní
v jiném státě,
c) nahlížet do spisů orgánu jiného státu, nebo
d) pořizovat kopie písemností, k nimž má orgán jiného státu přístup.
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(2) Na základě žádosti kontaktního místa jiného
státu dohodne kontaktní místo podmínky, za nichž lze
umožnit příslušnému orgánu jiného státu spolupráci
v rozsahu obdobném jako v odstavci 1. V tomto rozsahu má úřední osoba orgánu jiného státu postavení
úřední osoby správce daně.
(3) Úřední osoba podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje pověřením, které obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby,
b) služební nebo jiné obdobné označení úřední osoby,
c) organizační útvar orgánu, ve kterém je úřední
osoba zařazena, popřípadě její jiné pracovní zařazení,
d) rozsah pověření a
e) identifikaci správce daně nebo orgánu jiného státu,
který pověření vydal.
§ 19
Souběžné daňové kontroly
(1) Kontaktní místo se může s kontaktním místem
jiného státu dohodnout, že koordinovaně provedou
každý na svém území souběžnou daňovou kontrolu
týkající se jednoho nebo více daňových subjektů, na
splnění jejichž daňových povinností mají společný
nebo doplňující se zájem.
(2) V návrhu souběžné daňové kontroly podle odstavce 1 se stanoví daňové subjekty, u kterých bude
provedena souběžná daňová kontrola, důvody tohoto
stanovení a doba provedení souběžné daňové kontroly.
(3) Kontaktní místo vyjádří souhlas s navrhovanou
souběžnou daňovou kontrolou nebo v případě jejího
odmítnutí sdělí kontaktnímu orgánu jiného státu důvody tohoto odmítnutí.
(4) Kontaktní místo pověří úřední osobu dohledem nad provedením souběžné daňové kontroly v České republice a zajištěním její koordinace se souběžnou
daňovou kontrolou v jiném státě.
§ 20
Doručování
(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní
místo jiného státu o doručení rozhodnutí nebo jiné
písemnosti týkající se daní. Toto doručení se považuje
za doručení podle daňového řádu.
(2) V žádosti podle odstavce 1 uvede kontaktní
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místo předmět rozhodnutí nebo jiné písemnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a místo pobytu, obchodní
firmu nebo název a sídlo adresáta, další informace
potřebné k jeho identifikaci a případné další údaje
potřebné k účinnosti doručení.
(3) Na žádost kontaktního místa jiného státu o doručení rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se daní
zajistí kontaktní místo jejich doručení. Rozhodnutí
nebo jiné písemnosti týkající se daní nejsou neplatné
nebo jejich doručení adresátovi není neúčinné pouze
z toho důvodu, že mu byly doručeny v jazyce, kterému
nerozumí.
(4) Kontaktní místo bezodkladně informuje dožadující kontaktní místo jiného státu o veškerých skutečnostech souvisejících s doručením, zejména o dni doručení písemnosti.
(5) O doručení nelze dožádat, pokud nebyly vyčerpány možnosti doručení podle vnitrostátních předpisů s výjimkou případů, kdy by takové doručení způsobilo nepřiměřené obtíže.
(6) Orgánu veřejné moci nepřísluší posouzení zákonnosti nebo správnosti
a) doručení učiněného kontaktním místem jiného
státu, nebo
b) písemnosti doručované na základě žádosti kontaktního místa jiného státu.
HLAVA V
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Díl 1
Podmínky odmítnutí poskytnutí
mezinárodní spolupráce
§ 21
(1) Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí
mezinárodní spolupráce, která by porušila ochranu obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, anebo pokud
by poskytnutí informací mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.
(2) Důvodem k odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce podle odstavce 1 nemůže být pouze
skutečnost, že požadované informace
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a) má výhradně k dispozici banka nebo jiná finanční
instituce,
b) má výhradně k dispozici osoba jednající jménem
nebo na účet osoby, které se poskytnutí informací
týká, nebo
c) se týkají vlastnických podílů.
Díl 2
Nakládání s přijatými informacemi
§ 22
Použití přijatých informací
(1) Informace, které byly poskytnuty kontaktnímu místu v rámci mezinárodní spolupráce, lze použít
pro zjištění, stanovení nebo zabezpečení úhrady
a) daní,
b) finančních pohledávek vymezených pro účely
mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
c) pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na
veřejné zdravotní pojištění.
(2) Informace, které byly poskytnuty kontaktnímu místu v rámci mezinárodní spolupráce, mohou
být použity ve správním řízení, soudním řízení, nebo
v souvislosti s trestním řízením, pokud se týkají porušení daňových předpisů, aniž jsou dotčeny právní předpisy upravující trestní řízení.
(3) Kontaktní místo udělí na žádost kontaktního
místa jiného státu souhlas s užitím poskytnutých informací a písemností i k jinému účelu než uvedenému v odstavci 1 nebo 2, pokud mohou být informace použity
k obdobnému účelu v souladu s právními předpisy
České republiky.
(4) Informace a písemnosti přijaté v rámci mezinárodní spolupráce mohou být kontaktním místem
nebo jiným orgánem veřejné moci, který může využívat obdobné informace v souladu s právními předpisy
České republiky, použity k jinému účelu než uvedenému v odstavci 1 nebo 2 pouze se souhlasem kontaktního místa jiného státu, které informace poskytlo.
(5) Informace a písemnosti, které byly poskytnuty
kontaktnímu místu v rámci mezinárodní spolupráce,
lze uplatnit jako důkazní prostředek v daňovém řízení
stejně jako obdobné informace a písemnosti získané při
správě daní v České republice.
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§ 23
Předání informací mezi členskými státy
(1) Pokud kontaktní místo předpokládá, že informace, které získalo od kontaktního místa jiného členského státu, mohou mít význam pro účely podle § 22
odst. 1 nebo 2 v dalším členském státě, uvědomí kontaktní místo jiného členského státu, které informace
poskytlo, o svém záměru předat tyto informace kontaktnímu místu dalšího členského státu.
(2) Vyjádří-li kontaktní místo jiného členského
státu, které informace poskytlo, nesouhlas s jejich předáním do deseti pracovních dnů ode dne, kdy obdrželo
sdělení kontaktního místa o záměru informace předat,
kontaktní místo tyto informace nepředá.
(3) Nevyjádří-li kontaktní místo jiného členského
státu, které informace poskytlo, svůj nesouhlas s jejich
dalším předáním ve lhůtě podle odstavce 2 a pokud je
předání informací v souladu s podmínkami pro poskytnutí informací podle tohoto zákona, může kontaktní
místo informace předat kontaktnímu místu dalšího
členského státu.
(4) Podle odstavců 1 až 3 postupuje kontaktní
místo obdobně, pokud poskytlo kontaktnímu místu
jiného členského státu informace, které mají být předány dalšímu členskému státu.
(5) Kontaktní místo může, pokud je to v souladu
s právními předpisy České republiky, udělit souhlas
s tím, aby byly informace jím poskytnuté a předané
kontaktním místem jiného členského státu za podmínek stanovených v odstavci 1 použity dalším členským
státem k jinému účelu podle § 22 odst. 3.
§ 24
Předání informací se smluvními a dalšími státy
(1) Pokud kontaktní místo předpokládá, že informace, které získalo od kontaktního místa jiného členského státu, mohou mít význam pro účely podle § 22
odst. 1 nebo 2 pro kontaktní místo smluvního státu,
uvědomí kontaktní místo jiného členského státu, které
informace poskytlo, o svém záměru předat tyto informace kontaktnímu místu smluvního státu. Kontaktní
místo tyto informace předá kontaktnímu místu smluvního státu pouze tehdy, pokud
a) kontaktní místo jiného členského státu, které informace poskytlo, souhlasilo s jejich předáním a
b) stát, jemuž mají být tyto informace předány, se
zavázal k poskytování mezinárodní spolupráce
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pro účely správního nebo soudního řízení týkajícího se porušování daňových předpisů včetně
trestního řízení.
(2) Pokud kontaktní místo předpokládá, že informace, které získalo od smluvního státu, mohou mít význam pro účely podle § 22 odst. 1 nebo 2 pro kontaktní
místo jiného členského státu, může je předat kontaktnímu místu jiného členského státu, pokud to příslušná
mezinárodní smlouva a právní předpisy České republiky umožňují.
(3) Pokud kontaktní místo předpokládá, že informace, které získalo od smluvního státu nebo od státu,
který informace poskytl na základě svých vnitrostátních předpisů, mohou mít význam pro účely podle
§ 22 odst. 1 nebo 2 pro kontaktní místo dalšího smluvního státu, může kontaktní místo předat tyto informace
kontaktnímu místu dalšího smluvního státu, pokud to
příslušná mezinárodní smlouva a právní předpisy České republiky umožňují.
(4) Podle odstavců 1 až 3 postupuje kontaktní
místo obdobně, pokud poskytlo kontaktnímu místu
smluvního státu informace, které mají být předány dalšímu smluvnímu státu.
Díl 3
Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce
§ 25
Standardní formuláře a jejich elektronická forma
(1) Pro účely komunikace s jiným členským státem při provádění mezinárodní spolupráce se použije
standardní formulář, jehož náležitosti jsou stanoveny
přímo použitelným předpisem Evropské unie; k formuláři mohou být připojeny i jiné písemnosti.
(2) Kontaktní místo uvede ve standardním formuláři alespoň
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo pobytu,
obchodní firmu nebo název a sídlo, eventuálně
další údaje potřebné k identifikaci daňového subjektu a
b) účel, k němuž jsou informace požadovány.
(3) Pokud je kontaktnímu místu známa osoba,
u níž předpokládá, že má požadované informace k dispozici, uvede ve standardním formuláři její jméno, popřípadě jména, příjmení a místo pobytu, obchodní
firmu nebo název a sídlo. Kontaktní místo může uvést
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další údaje, které mohou usnadnit kontaktnímu místu
jiného státu získání požadovaných informací.
(4) Pro účely automatické výměny informací se
použije datový formát stanovený Evropskou komisí.
(5) Kontaktní místo pro účely komunikace ve
vztahu ke smluvním státům zpravidla použije standardní formulář podle odstavce 1 a v žádosti o mezinárodní spolupráci uvede alespoň náležitosti podle odstavce 2.
(6) Pro účely automatické výměny informací se
smluvními státy se použije datový formát podle odstavce 4; pokud to není možné, použije se na základě
vzájemné dohody mezi orgány smluvních států doporučený formát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
§ 26
Ukončení mezinárodní spolupráce
Odpadne-li důvod žádosti o provedení mezinárodní spolupráce, oznámí dožadující kontaktní místo
tuto skutečnost bezodkladně kontaktnímu místu jiného
státu.
§ 27
Způsob komunikace
(1) Informace v rámci mezinárodní spolupráce
jsou poskytovány zpravidla prostřednictvím společné
komunikační sítě.
(2) Ústřední kontaktní orgán odpovídá za to, že
mezinárodní spolupráce ze strany orgánů České republiky bude zpravidla prováděna prostřednictvím společné komunikační sítě.
§ 28
Jazyk komunikace
(1) Žádost o poskytnutí mezinárodní spolupráce
a k ní připojené písemnosti se vyhotovují v jazyce, na
němž se kontaktní místo a kontaktní místo jiného státu
dohodnou.
(2) Kontaktní místo může, avšak pouze ve zvlášť
odůvodněných případech, požádat kontaktní místo jiného státu o překlad žádosti o poskytnutí mezinárodní
spolupráce a k ní připojených písemností do českého
jazyka.
(3) Kontaktní místo poskytne, avšak pouze ve
zvlášť odůvodněných případech, kontaktnímu místu ji-
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ného státu překlad své žádosti o poskytnutí mezinárodní spolupráce nebo k ní připojených písemností
do úředního jazyka tohoto jiného státu.
HLAVA VI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 29
Širší spolupráce
(1) Ústřední kontaktní orgán může dojednat širší
mezinárodní spolupráci s kontaktním místem jiného
státu, pokud to umožňuje příslušný předpis Evropské
unie upravující správní spolupráci v oblasti daní1) nebo
mezinárodní smlouva.
(2) Pokud kontaktní místo poskytuje smluvnímu
státu mezinárodní spolupráci širší, než jakou poskytuje
jinému členskému státu, nesmí odmítnout poskytnutí
takové širší spolupráce tomuto jinému členskému státu,
pokud o ni požádá.
§ 30
Přístup k informacím při správě
společné komunikační sítě
V rozsahu nezbytném pro správu společné komunikační sítě mají osoby pověřené orgánem Evropské
komise pro schvalování z hlediska bezpečnosti přístup
k informacím, které jsou předmětem provádění mezinárodní spolupráce.
§ 31
Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce
(1) Ministerstvo a ústřední kontaktní orgán spolu
s Evropskou komisí vyhodnocují provádění mezinárodní spolupráce a spolupracují na jejím dalším rozvoji.
(2) Ústřední kontaktní orgán sdělí Evropské komisi a ministerstvu informace nezbytné pro vyhodnocení účinnosti provádění mezinárodní spolupráce v boji
proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.
(3) Ústřední kontaktní orgán předá Evropské komisi a ministerstvu roční vyhodnocení účinnosti automatické výměny informací.
(4) Zprávy a dokumenty zpracované Evropskou
komisí na základě informací podle odstavců 2 a 3 lze
použít pouze pro analytické účely a nesmějí být bez
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výslovného souhlasu Evropské komise zveřejněny ani
zpřístupněny žádné další osobě nebo orgánu, který
není správcem daně.
§ 32
Přechodná ustanovení
(1) Žádosti o mezinárodní spolupráci přijaté kontaktním místem, které nebyly vyřízeny před účinností
tohoto zákona, se vyřídí podle tohoto zákona. Pro posouzení běhu a délky lhůt u těchto žádostí se použije
dosavadní právní předpis.
(2) Předmětem automatické výměny informací
podle § 13 odst. 1 písm. a) jsou informace vztahující
se ke zdaňovacímu období počínaje zdaňovacím obdobím 2014.
§ 33
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republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se mění
takto:
1. V § 4 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) vykonává působnost ústředního kontaktního
orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při
správě daní,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
2. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) vykonává působnost ústředního kontaktního
orgánu, dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních
pohledávek,“.
3. V § 7 se za písmeno b) vkládají nová písmena c)
a d), která znějí:

Zrušovací ustanovení

„c) vykonává z pověření ministerstva působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru
při vymáhání některých finančních pohledávek,

1. Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci
při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.

d) vykonává z pověření ministerstva působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní,“.

Zrušuje se:

2. Část osmá zákona č. 438/2003 Sb., kterým se
mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
3. Zákon č. 691/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní
a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 438/2003 Sb.
4. Zákon č. 286/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní
a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Část osmdesátá zákona č. 281/2009 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Finanční správě
České republiky
§ 34
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).
4. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu
nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých
finančních pohledávek,“.
5. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno c), které zní:
„c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Celní správě
České republiky
§ 35
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 písm. a) bod 5 zní:
„5. ústředního kontaktního orgánu, dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při
vymáhání některých finančních pohledávek,
a to z pověření ministerstva,“.
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2. V § 4 odst. 3 písm. a) se doplňuje bod 6, který
zní:
„6. kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, a to z pověření ministerstva,“.

„d) z pověření ministerstva plní funkci kontaktního
orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při
správě daní.“.

ČÁST ČTVRTÁ

3. V § 8 odst. 4 písmeno c) zní:

ÚČINNOST

„c) z pověření ministerstva plní funkci dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek.“.
4. V § 8 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

Částka 70

§ 36
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
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165
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2013
o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy,
o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Správa státních hmotných rezerv (dále jen
„Správa“) stanoví podle § 10d zákona č. 189/1999 Sb.,
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona
č. 161/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2
odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. n)
zákona:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví
a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro
skladování v nouzových zásobách,
b) způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu, průměrné denní domácí spotřeby a způsob
výpočtu úrovně nouzových zásob, jež má Česká
republika povinnost udržovat,
c) způsob výpočtu ropného ekvivalentu,
d) povolený objem skladovacích zařízení, povinné
technické vybavení skladovacích zařízení a požadavky na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob,
e) způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů, pravidla pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) aditivem neuhlovodíková sloučenina přidávaná do
produktů nebo smíchávaná s tímto produktem tak,
aby se změnily jeho vlastnosti,
b) biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota
pro dopravu vyráběná z biomasy,
c) biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i výsledek
biologického rozkladu průmyslových a městských
odpadů.
§3
Druhy ropy a skladba ropných produktů vhodných
pro skladování v nouzových zásobách
(K § 2 odst. 6 zákona)
V nouzových zásobách lze skladovat pouze ropné
produkty uvedené v přímo použitelném předpisu
Evropské unie o energetické statistice3) a druhy surové
ropy, které jsou zpracovatelné v rafineriích na území
České republiky.
§4
Výpočet úrovně nouzových zásob
(K § 2 odst. 6 zákona a § 2a odst. 4 zákona)
(1) Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 1 této vyhlášky.
(2) Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely
výpočtu specifických zásob podle § 2a zákona vypočte
na základě ropného ekvivalentu domácí spotřeby

1

) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby
ropy nebo ropných produktů.

2

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.

3

) Příloha C nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v části
3.1 prvního odstavce, v platném znění.
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v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této
vyhlášky.
(3) Pro období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku se denní průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby stanoví na základě množství
dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.
(4) Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 této vyhlášky.
(5) K výpočtu úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému okamžiku se použijí údaje podle přílohy č. 3 této vyhlášky.
(6) Jakékoli zásoby ropy a ropných produktů mohou být zahrnuty do výpočtu nouzových zásob České
republiky za předpokladu, že tyto zásoby splňují podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou.
(7) Kalkulační jednotkou pro všechny výpočty
podle této vyhlášky je metrická tuna (1 000 kg), pokud
není uvedeno jinak.
(8) Při způsobu výpočtu úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední pouze,
pokud byla smíchána s dotčenými ropnými produkty.
(9) Při způsobu výpočtu skutečně udržované
úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední v případech, kdy
a) byla smíchána s dotčenými ropnými produkty,
nebo
b) jsou skladována na území České republiky, jsou
určena ke smíchání s dotčenými ropnými produkty a jsou určena pro dopravu.

§5
Skladovací zařízení
(K § 3 odst. 1 zákona)
Nouzové zásoby lze skladovat pouze ve skladovacích zařízeních, která splňují tyto podmínky:
a) nejmenší povolený objem činí 4 000 m3; u skladovacích zařízení pro skladování topných olejů činí
nejmenší povolený objem 500 m3,
b) konstrukce jednotlivých nádrží musí umožňovat
měření obsahu nádrže měrným pásmem nebo měr-

4
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nou tyčí, popřípadě jiný způsob měření v souladu
se stavebně technickou dokumentací příslušné
nádrže,
c) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu
do 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových
cisteren s kapacitou plnění nejméně dvou souprav
automobilových cisteren najednou s výkonem
70 m3 za hodinu. Skladovací zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým
a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a pro výdej do
automobilových nebo železničních cisteren,
d) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu
nad 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových
cisteren s kapacitou plnění nejméně čtyř souprav
automobilových cisteren najednou s výkonem
140 m3 za hodinu, musí být napojeno na železniční síť a vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění železničních cisteren, umožňujícím
naplnit a předat k přepravě 1 200 m3 ropných poloproduktů a produktů za 24 hodin. Skladovací
zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro
příjem z automobilových nebo železničních cisteren a výdej do automobilových a železničních cisteren,
e) příjmová a výdejová zařízení podle písmen c) a d)
musí být vybavena certifikovaným zařízením pro
měření průtoku ropných produktů4),
f) skladovací zařízení pro skladování ropy musí
umožňovat propojení na ropovod na území České
republiky a musí být vybaveno zařízením na měření množství přijaté a vydané ropy,
g) zařízení určená k výdeji nouzových zásob do automobilových cisteren, železničních cisteren
a k čerpání do ropovodní nebo produktovodní sítě
musí být připravena k činnosti do 24 hodin od
obdržení žádosti Správy,
h) pokud nejsou nouzové zásoby skladovány odděleně od zásob jiných než nouzových, musí být
zajištěno oddělené sledování stavu nouzových zásob a přednostní výdej nouzových zásob bez
ohledu na ostatní skladované zásoby. Manipulace
s ostatními zásobami nesmí způsobit pokles množství nouzových zásob nebo změnu jejich kvality,

) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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i) skladovací zařízení na pohonné hmoty, které výrobce dodává bez přísad, musí být vybaveno zařízením umožňujícím aditivaci vydávaných pohonných hmot. Výkon zařízení musí plnit podmínky uvedené v písmenech c) a d),
j) zařízení skladů musí umožnit odběr vzorků nouzových zásob pro ověření jejich kvality podle české technické normy upravující kapalné ropné výrobky a odběr vzorků5). Kontrolní analýzy
vzorků pro zjištění kvality uskladněných nouzových zásob se provádějí v akreditovaných laboratořích. Míra shody výsledků kontrolních analýz
musí odpovídat české technické normě upravující
ropné výrobky a stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám6).

§6
Způsob vedení seznamu nouzových zásob
a statistických výkazů
[K § 9 odst. 1 písm. n) zákona]
(1) Správa zpracovává a předkládá měsíčně Komisi
statistický výkaz úrovně nouzových zásob skutečně
udržovaných k poslednímu dni kalendářního měsíce,
vypočtený na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu ropných produktů, v případě specifických zásob
na základě počtu dní domácí spotřeby.
(2) Pokud jsou některé zásoby, jež byly zahrnuty
do výpočtu úrovně nouzových zásob udržovány mimo
území České republiky, musí být v každém výkazu
podrobně uvedeny zásoby udržované v jednotlivých
členských státech Evropské unie a u příslušných
ústředních správců zásob, a to k poslednímu dni období, k němuž se výkaz vztahuje.
(3) U nouzových zásob udržovaných na území
České republiky pro jiné členské státy Evropské unie
nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa vypracuje
a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu
dni každého kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa
dále zejména pro každou kategorii produktů odděleně
uvede příslušný členský stát Evropské unie nebo
ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.

5

) ČSN EN ISO 3170 (656005).

6

) ČSN EN ISO 4259 (656003).
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(4) Statistické výkazy specifických zásob obsahují
informaci o množství a počtu dnů průměrné spotřeby
v průběhu referenčního roku.
(5) Statistické výkazy předkládá Správa Komisi
v průběhu měsíce následujícího po měsíci, k němuž se
vztahují. Na žádost Komise předloží Správa kopii výkazu neprodleně.
(6) Seznam nouzových zásob obsahuje tyto údaje:
a) označení vlastníka nouzových zásob,
b) místo skladování a vlastníka skladovacího zařízení,
c) množství a druh skladované ropy nebo množství
a kategorii ropných produktů,
d) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle
§ 2a zákona,
e) u zásob udržovaných na území České republiky ve
prospěch jiného členského státu Evropské unie se
uvede i název tohoto státu.
(7) Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob,
který obsahuje
a) množství a druh skladované ropy nebo množství
a kategorii ropných produktů,
b) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle
§ 2a zákona,
c) u zásob udržovaných na území České republiky ve
prospěch jiného členského státu Evropské unie
i název tohoto státu,
do 25. února kalendářního roku. Seznam obsahuje
údaje k poslednímu dni předchozího kalendářního
roku.
(8) Na žádost Komise předloží Správa seznam obsahující informace podle odstavce 6 písm. c), d) a e) do
patnácti dní od obdržení žádosti Komise.

§7
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů
a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše
nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování, se zrušuje.
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§8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Páleník, MBA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.
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166
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
ze dne 28. května 2013
o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů
překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika.
Ministr:
Schwarzenberg v. r.
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