Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 86

Rozeslána dne 24. července 2013

Cena Kč 40,–

O B S A H:
211. Zák o n , kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších
předpisů
212. Zák o n , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů
213. Zák o n , kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
214. Zák o n , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
215. Zák o n , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216. Zák o n o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
217. Zák o n , kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 211 / 2013
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Částka 86

211
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

pro správu národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy „Ministerstvo financí“.

Čl. I

6. V § 19 odst. 5 se slova „Ministerstvo pro správu
národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy
„Ministerstvo financí“.

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990
Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb.,
zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 7 písm. b), § 10 odst. 3, § 15 odst. 2 a v § 22
odst. 3 se slova „příslušnému ministerstvu pro správu
národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy
„Ministerstvu financí“.
2. V § 10 odst. 3 se slova „příslušným ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci“
nahrazují slovy „Ministerstvem financí“.
3. V § 14 odst. 1, § 16, § 19 odst. 3, § 19a odst. 3
a 4 a v § 21 se slova „příslušné ministerstvo pro správu
národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy
„Ministerstvo financí“.

7. V § 22 odst. 3 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem
„Kč“.
8. Za § 23c vkládá nový § 23d, který zní:
„§ 23d
Finanční plnění získaná státem podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Finanční plnění získaná státem podle zákona
č. 403/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se převedou do příjmů kapitoly
státního rozpočtu Ministerstva financí do 1 měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III

4. V § 15 odst. 3 se slova „příslušného ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci“
nahrazují slovy „Ministerstva financí“.
5. V § 19 odst. 4 se slova „Příslušné ministerstvo

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 212 / 2013

Částka 86
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212
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/
/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/
/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 221/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. a) na konci se za slovo „republiky“ doplňují slova „prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého
telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) vláda nařízením; do tohoto počtu se započítávají i provozovny
vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní
licence“.
2. V § 6 odst. 4 se slova „Český telekomunikační
úřad (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovem „Úřad“.
3. V § 34 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Provozovatel je povinen poštovní zásilku,

která byla u něj podána, označit tak, aby z označení
bylo jednoznačně zřejmé, u kterého provozovatele byla
poštovní zásilka podána.“.
4. V § 34c odst. 6 se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou „3 000 000“.
5. V § 37a odst. 2 písm. n) se slovo „nebo“ vypouští a v písmenu o) se tečka na konci nahrazuje slovem „ , nebo“.
6. V § 37a odst. 2 se za písmeno o) doplňuje písmeno p), které zní:
„p) neplní povinnost podle § 34 odst. 10.“.
7. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „ , j) nebo p)“.
8. V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 2
písm. a).“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 213 / 2013
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213
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o státním podniku
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/
/2002 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 110/2007
Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; své stanovisko předkládá řediteli a zakladateli“.
2. V § 15 se na konci textu písmene i) doplňují
slova „ ; je-li rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele
podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 4, zakladatel
rozhoduje každoročně o tom, jaká část použitelného
zisku podniku, nerozděleného zisku minulých let
a fondů podniku, s výjimkou fondů vytvořených podle
§ 19 odst. 1 písm. a) a b), se v příslušném kalendářním
roce přidělí do tohoto fondu“.

Do fondu zakladatele podnik převede zakladatelem
určenou část nerozděleného zisku minulých let, použitelného zisku podniku a fondů podniku, s výjimkou
fondů vytvořených podle odstavce 1 písm. a) a b). Finanční prostředky v tomto fondu mohou být na základě rozhodnutí zakladatele převedeny do státního
rozpočtu, do rozpočtu státních fondů k provádění činností podle jiných právních předpisů23) nebo uvolněny
pro krytí odůvodněných potřeb podniku; toto rozhodnutí zakladatele může být učiněno jen po předchozím
souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele. O vládou
určenou část prostředků převáděných z fondu zakladatele do státního rozpočtu mohou být překročeny výdaje příslušné kapitoly. Je-li zakladatelem rozhodnuto
o vytvoření fondu zakladatele, podnik bez zbytečného
odkladu přizpůsobí svou plánovací dokumentaci a koncepci rozvoje této skutečnosti.
23

) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
Čl. II

3. V § 15 se na konci písmene j) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu
zakladatele po předchozím souhlasu vlády.“.
4. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) fond zakladatele na základě rozhodnutí zakladatele.“.
5. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„(4) Zakladatel může rozhodnout o tom, že podnik je povinen vytvořit a spravovat fond zakladatele.
Rozhodne-li zakladatel o vytvoření fondu zakladatele,
doplní pravidla jeho tvorby a užití do statutu podniku.

Přechodné ustanovení
Ustanovení § 13, 15 a 19 zákona o státním podniku
upravující vytvoření fondu zakladatele, přidělování
prostředků do tohoto fondu a jejich použití a povinnosti podniku související s vytvořením a spravováním
fondu zakladatele platí pro národní podniky zřízené
podle dřívějších právních předpisů a jejich zřizovatele
obdobně.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 214 / 2013

Částka 86
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214
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/
/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012
Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před
uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany účastníka nebo podnikatele nebo dohodou obou smluvních stran, přičemž výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina
součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina
součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění
zbývajících do konce sjednané doby trvání
smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo
účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,“.
2. V § 63 se doplňují odstavce 9 až 11, které
včetně poznámek pod čarou č. 62 a 63 znějí:
„(9) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel po-

skytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajištující připojení k veřejné
komunikační sítí povinen bezodkladně po uzavření
smlouvy nebo její změny poskytnout účastníkovi informace podle odstavce 1 písemně, a to v elektronické
nebo listinné formě. Lhůta pro odstoupení účastníka od
smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání62) nebo při použití prostředků komunikace na dálku63) začíná běžet dnem následujícím
po dni předání těchto informací.
(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování,
a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a způsobu,
jak ukončit smlouvu.
(11) Smlouvu o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou na dobu určitou je
možné vypovědět za podmínek uplatňovaných podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajištujícím připojení k veřejné komunikační síti podle odstavce 1 písm. g) a h)
pro smlouvy na dobu neurčitou a v souladu s odstavcem 1 písm. p).
62

) § 57 občanského zákoníku.

63

) § 53 odst. 7 občanského zákoníku.“.

3. V § 80 odstavce 2 až 7 znějí:
„(2) V případě změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení se použijí odstavce 4
až 7 obdobně.
(3) Minimální náležitosti, které musí obsahovat
návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení sítí, stanoví
prováděcí právní předpis.
(4) Podnikatel podle odstavce 1, který požádal
o uzavření smlouvy o přístupu nebo propojení, je po-
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vinen nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy
předat Úřadu její úplné znění, včetně příloh.

Částka 86

nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až ac), která
znějí:

(5) Pokud se oslovený podnikatel podle od- „aa) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo
stavce 1 rozhodl odmítnout uzavření smlouvy o přízajišťující připojení k veřejné komunikační síti
stupu nebo propojení, neprodleně písemně o odmítnutí
všechny informace podle § 63 odst. 1 nebo jsou
informuje odmítnutého podnikatele a zároveň uvede
uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením,
konkrétní důvody odmítnutí, a to zejména
ab) neposkytne účastníkovi informace podle § 63
a) technické důvody,
odst. 9 nebo 10,
b) ekonomické důvody,
ac) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na
c) organizační důvody, nebo
dobu určitou v rozporu s § 63 odst. 11.“.
d) další důvody, které měly vliv na jeho rozhodnutí
7. V § 118 odst. 22 písm. a) se slova „nebo odo odmítnutí navrhovaného řešení.
stavce 6 písm. f)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 6
Tyto informace zašle odmítající podnikatel podle od- písm. g)“.
stavce 1 současně Úřadu.
8. V § 118 odst. 22 písm. b) se slova „nebo od(6) Úřad vstoupí z vlastního podnětu, je-li to ne- stavce 14 písm. j) až z)“ nahrazují slovy „nebo odzbytné pro naplnění cílů regulace uvedených v § 5, stavce 14 písm. j) až ac)“.
nebo z podnětu kterékoliv dotčené strany do jednání
9. V § 118 odst. 22 písm. c) se slova „odstavce 6
podnikatelů o smlouvě o přístupu nebo o smlouvě
písm.
a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce 6 písm. a)
o propojení sítí. Úřad ke sporné části návrhu smlouvy
až
f)“.
nebo k důvodům odmítnutí podle odstavce 5 vydá stanovisko, které sdělí smluvním stranám.
10. V § 150 odst. 2 se slova „§ 80 odst. 7“ nahra(7) Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí do 2 měsíců ode
dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, rozhodne Úřad
na základě návrhu kterékoliv smluvní strany spor o přístupu nebo propojení postupem podle § 127. Součástí
návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být
návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí. Dnem
zahájení jednání se rozumí den, kdy smluvní strana
prokazatelně předala návrh smlouvy druhé smluvní
straně.“.
4. V § 118 odst. 6 písm. e) se slova „podle § 80
odst. 2, nebo“ nahrazují slovy „podle § 80 odst. 3,“.
5. V § 118 odst. 6 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého
podnikatele o odmítnutí nebo neuvede jeho důvody nebo tyto informace nezašle Úřadu, nebo“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
6. V § 118 odst. 14 se na konci písmene z) tečka

zují slovy „§ 80 odst. 3“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací nebo zajišťující připojení
k veřejné komunikační síti je povinen do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést smlouvy
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací a připojení k veřejné komunikační síti
a uveřejňování informací do souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 215 / 2013

Částka 86
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215
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 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 loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“.

6. Za § 41d se vkládá nový § 41da, který včetně
nadpisu zní:
„§ 41da
Sleva na dílčím odvodu z loterií
a jiných podobných her
(1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit
a) dílčí odvod z loterií,
b) dílčí odvod z kursových sázek.
(2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých
poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto
dílčího odvodu.“.

2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i)
v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“.

Změna zákona o daních z příjmů

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

Čl. II

3. V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje
slovem „d)“.
4. V § 41c písmeno b) zní:
„b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her
v kasinu,“.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d)
až g).

ČÁST DRUHÁ

V § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona
č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona
č. 333/1998 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 346/
/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011
Sb., se za větu čtvrtou vkládá věta „Do limitů pro tento
odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií
a jiných podobných her.“.
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 216 / 2013
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ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky
pro Mezinárodní měnový fond

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
(1) Česká republika poskytuje státní záruku na
zajištění dvou půjček poskytnutých Českou národní
bankou Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem
posílení jeho zdrojů.
(2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytuje na
jistinu půjček v souhrnné výši 2 530 000 000 EUR
a úroky spojené s poskytnutím půjček podle Smlouvy

o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním
měnovým fondem ze dne 31. března 2010 a Smlouvy
o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním
měnovým fondem, pokud obě tyto půjčky nebudou
splaceny ve stanovené lhůtě.
(3) Úplata za poskytnutí státní záruky nebude požadována.
§2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 217 / 2013
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ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

4. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

Čl. I

„(3) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje, jejichž uvádění na trh upravují zvláštní právní předpisy25).

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/
/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/
/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb.,
zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění
takto:
1. V názvu zákona se slova „o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.
2. Na konci nadpisu části první se doplňují slova
„a zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.
3. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky
pod čarou č. 24 zní:
„(2) Tento zákon dále upravuje povinnosti výrobců, dovozců nebo distributorů při zacházení s některými druhy pyrotechnických výrobků (dále jen „osoba
nakládající s pyrotechnickými výrobky“). Tento zákon
se nevztahuje na povinnosti výrobce při výrobě pyrotechnických výrobků podle zvláštního právního předpisu24).
24

) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

25

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích
na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
5. V části první se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA III
ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI
VÝROBKY
§ 16b
(1) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky
musí zacházet s pyrotechnickými výrobky tak, aby
bylo minimalizováno riziko ohrožení života, zdraví,
majetku nebo životního prostředí.
(2) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky
je povinna skladovat pyrotechnické výrobky ve skladech a prodávat v provozovnách, které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které byly schváleny
podle stavebních předpisů.
(3) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky
je dále povinna skladovat a prodávat pyrotechnické výrobky v souladu s bezpečnostním označením na pyrotechnickém výrobku a návodem k použití připojeném
k pyrotechnickému výrobku. Vláda stanoví nařízením
způsob skladování a množství pyrotechnických výrobků, které lze umístit ve skladu nebo v provozovně.
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(4) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se vztahují na
zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie 1, 2, 3,
P1 a T1, určenými pyrotechnickými výrobky kategorie
4, P2 a T2, které se nepovažují za výbušné předměty,
pyrotechnickými výrobky třídy I, II a III a podtřídy T0
a T1 a určenými pyrotechnickými výrobky třídy IV
a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty. Vláda stanoví nařízením seznam určených pyrotechnických výrobků kategorie 4, P2 a T2, třídy IV
a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty.
(5) V prodejních stáncích mohou být prodávány
pouze pyrotechnické výrobky kategorie 1, třídy I a podtřídy T0. Vláda stanoví nařízením množství pyrotechnických výrobků, které mohou být v prodejním
stánku umístěny.“.
Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.
6. V § 20 odst. 1 se slova „kteří se prokazují služebními průkazy“ nahrazují slovy „s výjimkou kontroly dodržování povinností podle § 16b, kterou provádí Česká obchodní inspekce“ a věta druhá se nahrazuje větou „Inspektoři úřadu se prokazují služebními
průkazy, jejichž vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
7. V § 22a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
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„(4) Osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky se dopustí správního deliktu tím, že
a) zachází s pyrotechnickými výrobky v rozporu
s § 16b odst. 1, nebo
b) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 16b odst. 2, 3 nebo 5.“.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5
až 10.
8. V § 22a odst. 10 písm. a) se slova „6 nebo 7“
nahrazují slovy „4, 7 nebo 8“.
9. V § 22a odst. 10 písm. b) se slova „až 5“ nahrazují slovy „ , 5 nebo 6“.
10. V § 22a odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 9“.
11. V § 22b se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , s výjimkou správního deliktu podle § 22a
odst. 4, který projednává Česká obchodní inspekce“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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