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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Rozeslána dne 10. září 2013

Cena Kč 103,–

O B S A H:
275. Zák o n , kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
276. Zák o n , kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
277. Zák o n o směnárenské činnosti
278. Zák o n , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
279. Zák o n , kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
280. Zák o n , kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/
/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
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275
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. I
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/
/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.
a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Tento zákon se vztahuje na
a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá
alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná
denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více,
b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně
souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).“.
2. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(4) Tento zákon se nevztahuje na
a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné
vody1),
b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod,
c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které
není připojen alespoň 1 odběratel.
1

) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3. V § 1 odst. 5 se slova „vodovody a“ zrušují
a slova „odstavci 3“ se nahrazují slovy „odstavci 4
písm. b) a na vodovody, které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo na vodovody uvedené
v odstavci 4 písm. a)“.
4. V § 2 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami“.
5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(4) Fyzickou osobou trvale využívající vodovod
nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm. a) je fyzická
osoba, která má v obci, kde se nachází vodovod nebo
kanalizace, trvalý pobyt30).
30

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5
až 8.
6. V § 2 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření
příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.“.
7. V § 2 odstavec 8 zní:
„(8) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze
stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou
odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze
stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato
místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.“.
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8. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
„(9) Obnovou je výměna části vodovodu,
úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních
vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.
(10) Provozně souvisejícím vodovodem nebo provozně související kanalizací je vodovod, který je propojen s vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace,
která je propojena s kanalizací jiného vlastníka.
(11) Vybrané údaje majetkové evidence jsou souborem technických a ekonomických údajů, údajů o poloze umožňujících identifikaci staveb přiváděcích řadů
a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody
s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích stok
a stokových sítí, čistíren odpadních vod tak, že u každé
položky jsou uvedeny identifikační údaje jejich vlastníka.
(12) Vybrané údaje provozní evidence jsou souborem technických, ekonomických a provozních údajů
umožňujících sledovat z hlediska kvantity i kvality
služby poskytované prostřednictvím staveb přiváděcích
řadů a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu
vody s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích
stok a stokových sítí a čistíren odpadních vod. V provozní evidenci se u každého zařízení uvedou identifikační údaje jejich provozovatele, kterým může být
právnická nebo podnikající fyzická osoba.“.
9. V § 3a odst. 2 se slova „z technického hlediska“
nahrazují slovy „z hlediska svého členění“ a slova „vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního
vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo
kanalizaci provozně související“ se nahrazují slovy
„v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky
a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace
podle tohoto zákona“.
10. V § 3a odstavec 3 zní:
„(3) Pokud část vnitřního vodovodu nebo vnitřní
kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb má z hlediska svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, stavební úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační přípojku.“.
11. V § 3a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění
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požadované změny. K žádosti se připojí doklady
o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené
stavby uloženy, dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.
(5) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu úřadu. Žádost
obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. K žádosti se připojí doklady
o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené
stavby uloženy, a dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.“.
12. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7
až 9 zní:
„§ 4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje
a území státu
(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací
(dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje
obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou,
včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních
vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,
a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na
území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný
a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby
k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.
(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.
(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro
území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází
z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů povodí zpracovaných podle
zákona o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.
(4) Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu. Aktuální
stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních
vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních
souhlasů jejich staveb.
(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před
schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán
rozvoje týká, s Ministerstvem zemědělství (dále jen
„ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního pláno-
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vání, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V případech, kdy se plán rozvoje
dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních
léčebných lázní a lázeňských míst, projedná kraj tento
návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán
rozvoje chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná kraj tento
návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění
aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištění.
(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce
a kraje v samostatné i přenesené působnosti.
(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci
a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před
jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní
rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje
pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost
krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro
politiku územního rozvoje.
(8) Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické
podobě a ve stanoveném formátu schválené aktualizace
plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.
(9) Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
7

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

8

) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 5 odst. 3 se za slovo „předávat“ vkládají
slova „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu
územně příslušnému“.
14. V § 5 odst. 4 se slova „30. dubna“ nahrazují
slovy „31. března v elektronické podobě a ve stanoveném formátu příslušnému“.
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15. V § 5 odst. 6 se slovo „Rozsah“ nahrazuje
slovem „Obsah“ a za slova „provozní evidence vodovodů a kanalizací,“ se vkládají slova „a formát předání
těchto údajů“.
16. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „Provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ zrušují.
17. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo
s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela
smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že
s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu
podle § 8 odst. 3,“.
18. V § 6 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení
se slovo „odpovědný“ nahrazuje slovem „odborný“
a za slova „na provozování“ se vkládají slova „ , správu
a rozvoj“.
19. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) V povolení k provozování vodovodu nebo
kanalizace, popřípadě jeho změně, krajský úřad uvede
údaje provozovatele, údaje o odborném zástupci provozovatele, provozovaný majetek uvedený identifikačními čísly majetkové evidence vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to
v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5
odst. 1 v rozsahu uvedeném v žádosti o povolení k provozování.“.
20. V § 6 odst. 6 se slova „těm obcím nebo organizačním složkám státu, které“ nahrazují slovy „těm
obcím, organizačním složkám státu nebo sdružením
vlastníků vodovodů a kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud“.
21. V § 6 se na konci textu odstavce 7 slova
„a příslušný živnostenský úřad“ zrušují.
22. V § 6 odst. 8 se za slovo „změní“ vkládají
slova „ , popřípadě zruší a vydá nové“ a slovo „odpovědného“ se nahrazuje slovem „odborného“.
23. V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene b)
slova „a příslušný živnostenský úřad“ zrušují.
24. V § 6 odst. 10 se za slovo „informuje“ vkládají
slova „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu“ a za slovo „změně“ se vkládají slova „nebo zrušení“.
25. V § 6 odstavce 11 až 13 znějí:
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„(11) Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů
nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním
vztahu.
(12) K formuláři žádosti o povolení k provozování
vodovodu nebo kanalizace se přikládá kopie živnostenského oprávnění, kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich
provozování, pokud jím žadatel není sám, identifikační
čísla vodovodů a kanalizací, uvedená ve vybraných
údajích majetkové evidence podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto
zákona, kterých se povolení k provozování týká,
úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas včetně ověřeného podpisu, pokud sám není žadatelem. Formulář
žádosti se podává v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.
(13) Vymezení příbuzného oboru k oboru vodovody a kanalizace a formulář žádosti stanoví prováděcí
právní předpis.“.
26. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy
vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo
dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné
oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.“.
27. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely“.
28. V § 8 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu
podle stavebního zákona.“.
29. V § 8 odst. 4 větě první se slova „další technické požadavky“ nahrazují slovy „technické možnosti“, ve větě třetí se za slovo „napojení“ vkládají slova
„k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod“ a slova „poplatků nebo jiných finančních
plnění“ se nahrazují slovy „finančních nebo jiných
plnění“.
30. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo
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kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují
kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření
smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění
odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním
finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno
připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.“.
31. V § 8 odst. 10 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31),
pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj
vody“.
Poznámka pod čarou č. 31 zní:
„31) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

32. V § 8 odst. 13 se čárka za slovy „forma vodného“ nahrazuje tečkou a slova „popřípadě dnem“ se
nahrazují slovy „Takové sjednání je možné ode dne“.
33. V § 8 odst. 14 větě třetí se slova „a čištěním,
případně“ nahrazují slovy „ , čištěním, nebo jiným“,
čárka za slovy „forma stočného“ se nahrazuje tečkou
a slova „popřípadě dnem“ se nahrazují slovy „Takové
sjednání je možné ode dne“.
34. V § 8 odstavec 15 zní:
„(15) Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací
musí alespoň obsahovat
a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů strany dohody, předmět dohody
včetně uvedení vlastnictví vodovodů, stanovení
podmínek dodávky (jakost, množství, tlakové poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce,
možnost změn a doba platnosti této dohody,
b) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací strany dohody, předmět dohody
včetně uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení
podmínek odvádění odpadních vod (čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření, kontrola podmínek, zajištění funkč-
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nosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení sporů),
specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody.“.
35. V § 8 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:
„(16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli
musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní
strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka
přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením
místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství
určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),
ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku,
hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího
vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost
změn a doba platnosti této smlouvy.
(17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody
odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy,
smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace,
vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku
s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba
platnosti této smlouvy.“.
36. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a dohodou podle § 8 odst. 3, pokud se jedná
o vodovod nebo kanalizaci provozně související“.
37. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo
„a“ nahrazuje slovem „nebo“.
38. V § 9 odst. 6 písm. b) se za slovo „jakost“
vkládají slova „nebo tlak“.
39. V § 9 odst. 6 písm. c) se za slovo „provozovateli“ vkládají slova „ , po jeho opakované písemné výzvě,“ a slovo „podle“ se nahrazuje slovem „za“.
40. V § 9 odst. 12 se slova „podle § 29 odst. 3
písm. c) včetně struktury nákladových položek“ nahrazují slovy „podle § 20 odst. 9“.
41. V § 9 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Vyhlášením zákazu použití vody pro pitné
účely nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vodovodu podle tohoto zákona.“.
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42. V § 10 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo“.
43. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu
včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím
z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou
potřebu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
44. V § 13 odst. 3 se za slovo „odběru“ vkládají
slova „před její vlastní úpravou“, slova „v předepsané
formě předávat“ se nahrazují slovy „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat“, za slovo
„úřadu“ se vkládají slova „a příslušnému správci povodí“ a věta poslední se zrušuje.
45. V § 13 odstavec 4 zní:
„(4) Údaje podle odstavce 3 použije příslušný
správce povodí jako podklad pro zpracování a aktualizaci plánů povodí a programů opatření z hlediska zlepšování jakosti surové vody.“.
46. V § 13 odst. 5 se slovo „způsob“ nahrazuje
slovy „formu elektronického“.
47. V § 14 odst. 3 se slova „návrhu na kolaudaci“
nahrazují slovy „žádosti o vydání kolaudačního souhlasu“.
48. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního
řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení
rozhodne o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
49. V § 15 se doplňují odstavce 4 až 6, které
včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:
„(4) Vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li
přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu
technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody
nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí,
vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření
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obecné povahy20) o dočasném omezení užívání pitné
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.
(5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak. O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně příslušný obecní
úřad dotčené osoby způsobem v místě obvyklým. Stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce.
(6) Projednání opatření obecné povahy je veřejné,
pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak a koná se v den
stanovený ve veřejné vyhlášce, kterou se návrh opatření
obecné povahy zveřejňuje; veřejné projednání se nemůže konat dříve než 5 dnů po jeho zveřejnění. Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě
5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.
20

) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

50. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Jeho povinností je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně s vymezením
času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě,
že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti
odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.
Přítomnému odběrateli se současně s výměnou předává
potvrzení obsahující zaznamenaný stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru jeho
číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí
být vyměněn.“.
51. V § 18 odst. 2 se slovo „míře“ nahrazuje slovem „limitech“.
52. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
53. V § 18 odst. 3 se za slovo „do“ vkládá slovo
„této“ a slova „ani přes žumpy“ se nahrazují slovy
„a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny
odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje
limity znečištění uvedené kanalizačním řádem“.
54. V § 19 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který
odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud
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nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen
odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných
zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná
čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.“.
55. V § 20 odst. 6 se za slovo „dopravy“ vkládají
slova „s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí
využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce“.
56. V § 20 odst. 7 se slova „požárním zásahu“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31) “.
57. V § 20 odst. 8 se za slovo „žádost“ vkládá
slovo „úplný“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „podle struktury uvedené v odstavci 9“.
58. V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Členění nákladových položek, jejich obsah,
objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
stanoví prováděcí právní předpis.“.
59. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Krajské úřady připravují systémové zajištění
nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací u vybraných provozovatelů vodovodů a kanalizací pro území kraje.“.
60. V § 22 odst. 1 v uvozovací větě se slovo
„a“ nahrazuje čárkou a za slovo „vod“ se vkládají slova
„a jejich čištění“.
61. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „zajištěna“
vkládají slova „nebo plněna“ a za slovo „zdraví,“ se
vkládají slova „životního prostředí,“.
62. V § 22 odst. 2 se slova „6 měsíců“ nahrazují
slovy „1 roku“.
63. V § 22 odstavec 3 zní:
„(3) Po dobu vykonávání povinnosti veřejné
služby přechází právo na vodné a stočné na toho, komu
je tato povinnost uložena. V případě provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, při jejichž provozování nelze vybírat vodné a stočné, hradí prokázané
náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli
vlastník, popřípadě provozovatel, který pitnou vodu
odebírá nebo odpadní vody předává.“.
64. V § 22 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit provozovateli plnění povinnosti veřejné
služby podle odstavce 2.
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(5) V případech podle odstavce 1 písm. a), které se
netýkají provozu vodovodů nebo kanalizací, hradí
prokázané náklady vzniklé rozhodnutím příslušného
orgánu veřejné správy o uložení povinnosti veřejné
služby tento orgán veřejné správy.“.
65. V § 23 odst. 5 písm. c) se za slovo „mimo“
vkládá slovo „skládek“.
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76. V § 28 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
77. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za
krizových situací.“.

66. V § 24 odst. 5 se slova „po nabytí právní moci
rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně
poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu,
a to“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b)
až f).

67. V § 25 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.

79. V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracování“ vkládají slova „a aktualizace“.

68. V § 25 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

80. V § 29 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.

„e) Ministerstvo obrany.“.
69. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 9 odst. 11,
§ 20 odst. 4)“ nahrazují slovy „podle § 9 odst. 11 a § 20
odst. 4“.
70. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.
71. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) o vydání opatření obecné povahy podle § 15
odst. 4 až 6.“.
72. V § 27 odst. 1 se za slovo „kanalizací“ vkládají
slova „ministerstvo, krajské úřady,“ a za slovo „působností“ se vkládají slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.
73. V § 27 odstavec 2 zní:

78. V § 29 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
81. V § 29 odst. 4 písm. c) se za slovo „stočné“
vkládají slova „ , nákladů a zisku u kalkulací, tvorby
a čerpání prostředků na obnovu,“.
82. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
„§ 29a
Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního úřadu na území vojenských újezdů ve věcech,
v nichž je založena působnost újezdního úřadu podle
§ 25.“.
83. V § 30 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
84. § 31 se zrušuje.
85. V § 32 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

„(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a újezdní úřady na území vojenských újezdů

a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5

a) rozhodují o povinnostech veřejné služby podle
§ 22,

1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu
řadu nebo kanalizační stoce nebo které by
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

b) rozhodují o vydání opatření obecné povahy podle
§ 15 odst. 4 až 6,
c) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3,
d) zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností.“.

2. vysazuje trvalé porosty,

74. V § 28 odst. 1 se za slovo „zpracování“ vkládá
slovo „ , aktualizace“.

4. provádí terénní úpravy,

75. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo „vydávají“
vkládají slova „ , mění nebo ruší“.

3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění po-
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vinností spojených s provozováním vodovodu
nebo kanalizace,

1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro
vodné a stočné, nebo

c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,

2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře,
která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,

d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů
nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,

l) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli, nebo“.

f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení
orgánu veřejné správy podle § 6, nebo

92. V § 32 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová
písmena m) a n), která znějí:

g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem
vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.
Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2
až 8.
86. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene a)
slova „nebo průběžné vedení provozní evidence podle
§ 5 odst. 2“ zrušují.
87. V § 32 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých
vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 2,“.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c)
až m).
88. V § 32 odst. 2 se na začátek textu písmene c)
vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a slova „podle
§ 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a v elektronické podobě a ve stanoveném formátu, nebo je předá
neúplné či chybné“.
89. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „podle § 8 odst. 1“.
90. V § 32 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací,

„m) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné
služby podle § 22 odst. 4,
n) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování
porovnání všech položek výpočtu ceny pro
vodné a stočné v předchozím kalendářním roce,
nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu
elektronického předání, nebo“.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno o).
93. V § 32 odst. 3 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31),
pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj
vody“.
94. V § 32 odstavec 4 zní:
„(4) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupku tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace.“.
95. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene a)
vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.
96. V § 32 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b)
až m).

2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací odchylně od prováděcího právního
předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8
odst. 11, nebo

97. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene b)
vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a slova „(§ 10
odst. 1)“ se zrušují.

3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží
doklady o použití prostředků na obnovu podle
§ 8 odst. 1.“.

98. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene c)
vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a slova „(§ 10
odst. 2)“ se zrušují.

91. V § 32 odst. 2 písmena k) a l) znějí:

99. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene e)
vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.

„k) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
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100. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene g)
vkládají slova „v rozporu s § 17 odst. 2“.
101. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene h)
vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.
102. V § 32 odst. 5 písm. i) se slova „bez povolení
vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3“ zrušují a slova
„vyžadují předchozí čištění“ se nahrazují slovy „převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,“.
103. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene j)
vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a slovo
„žumpu“ se nahrazuje slovy „čistírnu odpadních vod“.
104. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene l)
vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a slova
„v případě podle § 19 odst. 2“ se zrušují.
105. V § 32 odst. 5 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene m) se tečka nahrazuje slovem
„ , nebo“ a na konci odstavce se doplňuje písmeno n),
které zní:
„n) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení
průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.“.
106. V § 32 odst. 6 se slova „po nabytí právní
moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního
souhlasu, a to“.
107. V § 32 odstavec 7 zní:
„(7) Za přestupek lze uložit pokutu
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109. V § 33 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu
řadu nebo kanalizační stoce nebo které by
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu
nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů
nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení
orgánu veřejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem
vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.

a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), odstavce 2 písm. c), h) nebo i) bodu 2,
odstavce 2 písm. j) nebo k) bodu 1 nebo 2, odstavce 2 písm. n) bodu 1 anebo odstavce 5 písm. f)
až h) nebo k) až m),

Dosavadní odstavce 1 až 9 se označují jako odstavce 2
až 10.

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) až d), odstavce 2 písm. a), b) nebo n)
bodu 2 anebo odstavce 5 písm. a) až d),

110. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene a)
slova „nebo průběžné vedení provozní evidence podle
§ 5 odst. 2“ zrušují.

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. e), g) nebo i)
bodu 1 nebo 3, odstavce 5 písm. e), i), j) nebo n)
anebo odstavce 6,

111. V § 33 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. f), l) nebo o) anebo odstavce 3 nebo 4, nebo

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c)
až h).

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) nebo m).“.
108. V § 32 se odstavec 8 zrušuje.

„b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých
vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 2,“.

112. V § 33 odst. 2 se na začátek textu písmene c)
vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a slova „podle
§ 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a ve stano-
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vené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné,“.
113. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „podle § 8 odst. 1“.
114. V § 33 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací odchylně od prováděcího právního
předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8
odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží
doklady o použití prostředků na obnovu podle
§ 8 odst. 1,“.
115. V § 33 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli, nebo
j) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné
služby podle § 22 odst. 4.“.
116. V § 33 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro
vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře,
která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,“.
117. V § 33 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování
porovnání všech položek výpočtu ceny pro
vodné a stočné v předchozím kalendářním roce,
nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu
elektronického předání, nebo“.
118. V § 33 odst. 4 se slova „likvidaci požáru“
nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích32),
pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj
vody“.
119. V § 33 odstavec 5 zní:
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„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vlastník kanalizace dopustí správního deliktu tím,
že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený
kanalizační řád této kanalizace.“.
120. V § 33 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „Provozovatel se“ nahrazují slovy „Právnická
nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel“.
121. V § 33 odst. 6 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovem „podle“ a za slovo „písm.“ se vkládají slova „a) nebo“.
122. V § 33 odst. 6 se na začátek textu písmene f)
vkládají slova „v rozporu s § 13 odst. 3“ a za slovem
„odběru“ se slovo „a“ nahrazuje slovy „před vlastní
úpravou nebo“.
123. V § 33 odst. 6 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „§ 14 odst. 5“.
124. V § 33 odst. 6 se na začátek textu písmene j)
vkládají slova „v rozporu s § 36 odst. 6“ a slova „podle
§ 36 odst. 6“ se zrušují.
125. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene a)
vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.
126. V § 33 odst. 7 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b)
až m).
127. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene b)
vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a slova „(§ 10
odst. 1)“ se zrušují.
128. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene c)
vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a slova „(§ 10
odst. 2)“ se zrušují.
129. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „podle § 18 odst. 2“.
130. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „podle § 18 odst. 2“.
131. V § 33 odst. 7 písm. i) se slova „bez povolení
vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3“ zrušují a slova
„vyžadují předchozí čištění“ se nahrazují slovy „převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod“.
132. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene j)
vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a slovo
„žumpu“ se nahrazuje slovy „čistírnu odpadních vod“.
133. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene k)
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vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 1“ a slova
„v případech podle § 19 odst. 1“ se zrušují.

vojenských újezdů v prvním stupni projednají újezdní
úřady a ve druhém stupni Ministerstvo obrany.“.

134. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene l)
vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a slova
„v případě podle § 19 odst. 2“ se zrušují.

139. V § 36 odst. 2 se slova „podle § 8 odst. 5
smluvně pověřen“ nahrazují slovem „zmocněn“ a slova
„odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.

135. V § 33 odst. 8 se slova „po nabytí právní
moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to“.

140. V § 36 odst. 3 v úvodní části ustanovení se
slova „informovat obecní úřad“ nahrazují slovy „předat
obecnímu úřadu“ a slova „a to před uzavřením“ se nahrazují slovy „informaci s platnými údaji pro možné
odběratele k uzavření“.

136. V § 33 odstavec 9 zní:
„(9) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b)
nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3 písm. d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h)
nebo odstavce 7 písm. f) až m),
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a) nebo
b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. e)
nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j), odstavce 7 písm. e)
nebo odstavce 8,
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo i), odstavce 3 písm. e),
anebo odstavce 4 nebo 5, nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d), j) nebo odstavce 6 písm. a).“.
137. V § 33 odstavec 10 zní:
„(10) Byl-li správní delikt spáchán opakovaně,
uloží se pokuta až ve výši dvojnásobku horní hranice
sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 9 za správní
delikt uložit. Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.“.
138. V § 34 odstavec 5 zní:
„(5) Správní delikty podle § 32 odst. 1 až 6 a podle
§ 33 odst. 1, 7 a 8 v prvním stupni projednává obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním
obvodu došlo ke spáchání správního deliktu. Správní
delikty podle § 33 odst. 2 až 6 v prvním stupni projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo
ke spáchání správního deliktu. Správní delikty na území

141. V § 36 odst. 3 písm. a) se za slovo „předaných“ vkládá slovo „identifikovaným“ a za slovo „kanalizace“ se vkládá slovo „identifikovanému“.
142. V § 36 odst. 3 písm. b) se za slovo „jakosti“
vkládají slova „a tlaku“.
143. V § 36 odst. 3 písm. c) se za slovo „vod“
vkládají slova „ , výpočtu odváděných srážkových
vod“.
144. V § 36 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f)
až i).
145. V § 36 odstavec 5 zní:
„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního
roku způsobem uvedeným v prováděcím právním
předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné17a)
a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.
Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných
musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu
nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve
stanovené formě ministerstvu. V případě, že v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací
cen pro vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu předání i součtová kalkulace.“.
146. V § 36 odstavec 7 zní:
„(7) Obsah a rozsah porovnání podle odstavce 5
a formu předávání porovnání všech položek výpočtu
ceny pro vodné a stočné stanoví prováděcí právní předpis.“.
147. V § 36 odstavec 8 zní:
„(8) Povinnost zveřejnit informace podle odstavce 4 nebo 5 se považuje za splněnou okamžikem pře-
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dání údajů podle odstavce 4 nebo 5 obecnímu úřadu
obce, které se týká. Obec informace podle
a) odstavce 4 zveřejní na úřední desce obecního
úřadu nebo oznámí, kde jsou tyto informace zpřístupněny,
b) odstavce 5 zveřejní na úřední desce obecního
úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 30 kalendářních dnů.“.
148. § 37 včetně nadpisu zní:
„§ 37
Dozor
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a újezdní úřady na území vojenských újezdů vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním
tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných a mohou
ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.
(2) Krajské úřady vykonávají jako vodoprávní
úřady dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo dozírá, jak orgány veřejné správy
na úseku vodovodů a kanalizací, s výjimkou území vojenských újezdů, provádějí ustanovení tohoto zákona
a předpisů podle něj vydaných, a jak jsou dodržována
rozhodnutí orgánu veřejné správy vydaná podle tohoto
zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření k jejich
odstranění.
(4) Ministerstvo obrany dozírá, jak újezdní úřady
na území vojenských újezdů provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných, a jak jsou
dodržována rozhodnutí újezdních úřadů vydaná podle
tohoto zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření
k jejich odstranění.“.
149. V § 38 odst. 5 se slova „která souhlasí se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání,
soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných
statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti
spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí
žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů“
nahrazují slovy „byla vybrána ministerstvem“.
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§ 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14
odst. 6, § 16 odst. 6, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20
odst. 3, § 20 odst. 9, § 36 odst. 7 a § 38 odst. 6.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 274/2001 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací
podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6
odst. 13 do 31. prosince 2012 pozbývá právních účinků
ke dni 31. prosince 2017.
3. Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní
kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají
z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vlastníci vodovodní
nebo kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu požádají vodoprávní úřad nejpozději do 31. prosince 2017
o vydání rozhodnutí podle § 3a zákona č. 274/2001 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na tento vodovod nebo kanalizaci.
4. Stavebníci a vlastníci vodovodů nebo kanalizací
provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně
souvisejících, zřizovaných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou; tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu7).
5. Smlouvy vlastníka, popřípadě provozovatele
vodovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené
před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do
souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona
do 1. ledna 2024.
6. Písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené před účinností tohoto zákona musí
být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 15
tohoto zákona do 1. ledna 2020.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vodách
Čl. III

150. § 40 zní:
„§ 40
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení ustanovení § 4 odst. 9, § 5 odst. 6, § 6 odst. 13, § 8 odst. 11,

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
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č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008
Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb.,
zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/
/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012
Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 9 odst. 8 se za slova „krmení ryb“ vkládají
slova „v jiných případech než stanovených v § 39
odst. 13“.
2. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních
řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren
odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení povolení k jejich provozování54) spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu.“.
Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:
„53) § 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
54
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jimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro
tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky
nesmí být prováděno na povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první
a druhé není třeba provádět na rybníku ani na odtoku
z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží
rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle zákona o rybářství.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pokud povolení k nakládání s vodami za účelem
chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů stanovuje podmínky pro krmení nebo přikrmování ryb nebo jsou tyto podmínky stanoveny výjimkou
z použití závadných látek, rozhodnutí se v těchto částech nemusí pro přikrmování ryb použít a lze postupovat podle § 39 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ

) § 6 zákona č. 274/2001 Sb.“.

3. V § 39 se doplňuje odstavec 13, který zní:

ÚČINNOST

„(13) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno,
a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není třeba vý-

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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276
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o výkonu vazby
Čl. I
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/
/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „občanských pracovníků (dále jen
„zaměstnanci“)“ nahrazují slovem „zaměstnanců“.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Zaměstnancem Vězeňské služby se pro účely
tohoto zákona rozumí jak zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě,
tak příslušník Vězeňské služby.“.
3. Na konci § 4 se doplňují věty „Věznice zřizuje
a zrušuje ministr spravedlnosti. Správu věznic vykonává Vězeňská služba.“.
4. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Písemné vyhotovení seznámení s právy a povinnostmi
v jazyce státu, jehož je občanem, nebo v jazyce, kterému rozumí, se při seznámení podle věty první bez
odkladu předá obviněnému.“.
5. § 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„§ 7

d) obvinění od pravomocně odsouzených,
e) obvinění s infekčním nebo duševním onemocněním nebo u nichž je podezření na takové onemocnění.
(2) Nebrání-li tomu jiné okolnosti, odděleně se
umísťují:
a) obvinění, kteří jsou stíháni pro některý z trestných
činů uvedených v § 88 odst. 4 trestního zákoníku,
od ostatních obviněných,
b) obvinění, kteří jsou stíháni pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, a obvinění, kteří nebyli dříve
odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, od ostatních obviněných,
c) obvinění, kteří jsou ve vazbě z důvodů uvedených
v § 350c trestního řádu, od ostatních obviněných.
(3) Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely
určené výlučně pro nekuřáky.
(4) Při rozhodování o umísťování obviněných do
cel se postupuje podle pokynu soudu a v přípravném
řízení i státního zástupce k oddělenému umístění obviněných a podle možnosti se přihlíží též k dalším hlediskům a skutečnostem, zejména k věku a zdravotnímu
stavu obviněných, stupni jejich narušení, životním návykům a osobním vlastnostem.
(5) Obviněný, který o to požádá, může být umístěn samostatně, nebrání-li tomu účel vazby a umožňují-li to podmínky ve věznici.
(6) Obviněný, který se ve vazbě chová agresivně
nebo soustavně porušuje povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo k porušování těchto povinností podněcuje jiné, se umístí ve zvláštní cele, odděleně od ostatních obviněných.

(1) Odděleně se umísťují:
a) muži od žen,
b) obvinění, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro
trestní stíhání3), od ostatních obviněných,
c) obvinění, proti nimž je vedeno společné řízení,

3

) § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Obviněný se umísťuje do oddělení výkonu
vazby se zmírněným režimem, pokud tím nebude
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ohrožen účel vazby nebo nebrání-li tomu jiné okolnosti.“.
7. V § 8 odst. 2 se slovo „společným“ zrušuje.
8. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Základní vybavení cel
Pro každého obviněného musí být v cele lůžko
a uzamykatelná skříňka na uložení osobních věcí. Cely
jsou dále vybaveny stolkem a stoličkami v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením.
Záchod musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely
neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací)
zařízení.“.
9. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 72
odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 71, 72 a § 72a odst. 3“.
10. V § 13 odst. 3 větě první se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ , mezi obviněným a advokátem,
který obviněného zastupuje v jiné věci“.
11. V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a, nemá-li obviněný finanční prostředky, na náklady věznice“.
12. V § 13a odst. 1 se slova „v odůvodněných případech“ nahrazují slovem „zpravidla“.
13. V § 13a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Obviněný má právo na použití telefonu ke
kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci. Nemá-li finanční prostředky, umožní mu věznice první kontakt na své náklady.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
14. V § 13a se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Obviněný není oprávněn mít u sebe nebo používat ve
výkonu vazby telefon nebo jiné komunikační nebo záznamové prostředky, včetně jejich příslušenství a součástí. Jestliže se mu použití telefonu umožní, je povinen
použít telefon určený pro tento účel věznicí. U osob ve
vydávací nebo předávací vazbě povoluje umožnění
použití telefonu příslušný soudce; v rámci předběžné
vazby státní zástupce.“.
15. V § 13a odst. 5 se slova „§ 14 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 9“.
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16. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) V odůvodněných případech může ředitel
věznice umožnit uskutečnění návštěvy bez sluchové,
popřípadě i zrakové kontroly.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6
až 10.
17. V § 14 odst. 8 se za slovo „ukončit“ vkládají
slova „bez náhrady“.
18. V § 14 odst. 10 větě první se slova „odst. 1“
zrušují.
19. V poznámce pod čarou č. 5 se slova „§ 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
zákona č. 180/1990 Sb.“ zrušují.
20. V § 16 odst. 1 větě druhé se slovo „zpravidla“
zrušuje.
21. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Nemá-li obviněný finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí, odešlou se na náklady věznice a náklady
se mu předepíší k úhradě.“.
22. V § 16 odst. 4 větě druhé se slovo „uložení“
nahrazuje slovy „převzetí do úschovy“.
23. V § 16 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou
„Obviněný nesmí mít u sebe během výkonu vazby finanční hotovost.“.
24. V § 17 odst. 2 větě třetí se za slovo „může“
vkládají slova „ , po provedení kontroly uvedené ve
větě první,“.
25. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve
znění pozdějších předpisů.“.

26. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Náklady na zdravotní služby poskytované
obviněnému, který není pojištěncem podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění a který nemůže náklady hradit z vlastních prostředků uložených
ve věznici, hradí v rozsahu nákladů souvisejících s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u cizinců v rozsahu nákladů podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky Vězeňská
služba z prostředků státního rozpočtu, pokud úhrada
nákladů není zajištěna jinak; to platí i v případě, že
obviněný nemůže uhradit náklady na zdravotní služby
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provedené v zájmu zachování jeho zdravotního stavu
nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5
až 8.
27. V § 18 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) O závažném onemocnění obviněného nebo
o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci vyrozumí
věznice bez odkladu příslušný orgán činný v trestním
řízení. Věznice vyrozumí též osobu, kterou obviněný
určil, nebo jeho osobu blízkou; osobu blízkou nevyrozumí, pokud ji obviněný požádal, aby tak neučinila.
Věznice vždy vyrozumí bez odkladu některou z těchto
osob, jakož i státního zástupce, který vykonává dozor
nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby,
v případě, že dojde k úmrtí obviněného.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
28. V § 18 odst. 8 úvodní část ustanovení zní:
„Obviněný je povinen nahradit zvýšené náklady vynaložené Vězeňskou službou na střežení, dopravu a předvedení k poskytovateli zdravotních služeb, kterými se
rozumí náklady vzniklé tím, že“.
29. V § 18 odstavec 9 zní:
„(9) Obviněný s těžkým zdravotním postižením
má právo na zajištění přiměřených podmínek umožňujících důstojný výkon vazby.“.
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pro podávání stížností a žádostí obviněných, aby bylo
vyloučeno, že s nimi budou zacházet jiné než oprávněné osoby.
(2) Vězeňská služba bez zbytečného odkladu vyrozumí státního zástupce, soudce nebo orgán, který
provádí kontrolu věznice, o žádosti obviněného o rozmluvu a na jejich pokyn takovou rozmluvu ve věznici
umožní.
(3) Zaměstnanci Vězeňské služby bez zbytečného
odkladu vyrozumí ředitele věznice nebo jeho zástupce
o žádosti obviněného o rozmluvu. Rozmluva s ředitelem věznice nebo s jeho zástupcem musí být umožněna
vždy bez zbytečného odkladu.
(4) Obviněný má právo na poskytování právní
pomoci jeho obhájcem nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci, vést s ním korespondenci
a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby.
(5) Zaměstnanci Vězeňské služby jsou povinni
dbát na zachovávání práv, která obvinění mají ve výkonu vazby.“.
34. V § 21 odst. 2 se za slovo „obviněnými“
vkládá slovo „ , odsouzenými“ a slova „ , tetovat sebe
nebo jinou osobu, anebo nechat se tetovat“ se nahrazují
slovy „Nesmí také tetovat sebe nebo jinou osobu, nechat se tetovat nebo mít ve věznici v držení pomůcky
k provádění tetování; to platí obdobně také pro jiné
způsoby porušování integrity lidské kůže a držení pomůcek k provádění takové činnosti“.
35. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

30. V § 19 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
31. V § 19 odst. 2 se za slovo „odměňování“ vkládají slova „ , bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.
32. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „zákon
č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „zákon č. 262/2006
Sb.“.
33. § 20 včetně nadpisu zní:
„§ 20
Ochrana práv obviněných
(1) Obviněný smí k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů podávat stížnosti a žádosti orgánům příslušným k jejich vyřízení; stížnost nebo žádost musí
být orgánu, jemuž je adresována, neprodleně odeslána.
Ředitel věznice určí okruh zaměstnanců Vězeňské
služby pověřených přebíráním a odesíláním stížností
a žádostí a jejich evidencí; vytvoří takové podmínky

„8) § 130 trestního zákoníku.“.

36. V § 21 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Obviněný je povinen podrobit se osobní a další prohlídce v zájmu zajišťování vnitřního pořádku ve věznici
a vyloučení toho, aby u sebe měl věc, jejíž držení je ve
vazbě zakázáno.“.
37. V § 21 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Obviněný je ve styku s jinými osobami povinen dodržovat zásady slušného chování užívané v běžném společenském styku.
(5) Obviněným je zakázáno přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály propagující národnostní,
etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod
člověka, násilí a krutost, tiskoviny nebo materiály ob-
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sahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní
a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující
popis výroby návykových látek.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6
a 7.
38. V § 21 odst. 6 písm. d) se za slovo „spoluobviněným“ vkládají slova „ , zaměstnancům Vězeňské
služby“.
39. V § 21 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo
advokáta, který jej bude zastupovat v jiné věci
nebo mu poskytovat právní službu,“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f)
až h).
40. V § 21 odst. 6 písm. f) se slova „omamných
a psychotropních“ nahrazují slovem „návykových“.
41. V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , včetně vyšetření ke zjištění, zda užil
návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost
návykové látky, nahradit náklady na toto vyšetření“.
42. V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a v osobních věcech udržovat pořádek
a čistotu“.
43. V § 21 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:
„i) během nepřetržité osmihodinové doby ke spánku
dodržovat noční klid,
j) nekouřit v místech, kde je to vzhledem k možnému
ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních
důvodů ředitelem věznice zakázáno,
k) oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je
účasten důchodového spoření,
l) oznámit změnu zdravotní pojišťovny a změnu
osobních či rodinných údajů, které nahlásil při přijetí do výkonu vazby.“.
44. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 21a
Povinnost nahradit náklady
spojené s výkonem vazby
(1) Ředitel věznice rozhodne o povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby, kterými jsou
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a) náklady na odeslání nepředaných věcí podle § 16
odst. 3,
b) náklady na zdravotní služby podle § 18 odst. 4
části věty za středníkem a podle § 21 odst. 6
písm. h) a na regulační poplatky,
c) zvýšené náklady na střežení, dopravu a předvedení
podle § 18 odst. 8,
d) náklady na vyšetření ke zjištění, zda obviněný užil
návykovou látku, v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky, podle § 21 odst. 6 písm. f).
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyčísleny. Proti tomuto rozhodnutí
může obviněný do 3 dnů od doručení podat stížnost,
o které rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby
nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání stížnosti má odkladný účinek.
(3) Výkon rozhodnutí, kterým byla obviněnému
uložena povinnost nahradit náklady podle odstavce 1,
se po dobu výkonu vazby provádí srážkami z pracovní
odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním
pohledávky.
§ 21b
Náhrada škody
(1) Způsobil-li obviněný zaviněným porušením
povinnosti stanovené tímto zákonem škodu na majetku
státu, se kterým hospodaří Vězeňská služba, a výše této
škody nepřevyšuje 10 000 Kč, rozhodne o povinnosti
nahradit tuto škodu ředitel věznice. Proti rozhodnutí
ředitele věznice může obviněný do 3 dnů od doručení
podat stížnost, o které rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání stížnosti má odkladný účinek.
(2) Výkon rozhodnutí, kterým byla obviněnému
uložena povinnost nahradit škodu podle odstavce 1, se
po dobu výkonu vazby provádí srážkami z pracovní
odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním
pohledávky.“.
45. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Kázeňskou pravomoc nad obviněnými vykonávají generální ředitel Vězeňské služby a ředitelé
věznic a jimi pověření zaměstnanci Vězeňské služby.“.
46. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem,
které se mu kladou za vinu a k důkazům o nich. Může
uvádět okolnosti, které jeho vinu vyvracejí nebo zmír-
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ňují, a na podporu svých tvrzení navrhovat provedení
dalších důkazů sloužících k jeho obhajobě.“.
47. V § 23 odst. 5 se slova „byla uložena pokuta,
propadnutí věci“ nahrazují slovy „byl uložen kázeňský
trest“.
48. V § 23 odstavec 7 zní:
„(7) O stížnosti proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu nebo ochranného opatření zabrání věci
rozhodne do 5 pracovních dnů od jejího podání ředitel
věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské
služby. O stížnosti proti rozhodnutí ředitele věznice
rozhodne generální ředitel Vězeňské služby nebo jím
pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Rozhodnutím
o stížnosti nelze pověřit zaměstnance, který kázeňský
trest uložil nebo který rozhodl o zabrání věci.“.
49. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
50. V § 23 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Rozhodnutí vydaná v kárném řízení, kterými
byly uloženy kázeňské tresty podle § 22 odst. 2
písm. a) až c), nepodléhají přezkoumání soudem.“.
51. Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.

52. V § 28 odst. 4 se za slovo „vazbu“ vkládá
slovo „zpravidla“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. II
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/
/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
č. 399/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále
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jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem
působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit
společnost před pachateli trestných činů a zabránit
jim v dalším páchání trestné činnosti.“.
2. V § 3 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Pokyny a příkazy v rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou oprávněni vydávat vedle příslušníků Vězeňské služby i zaměstnanci Vězeňské služby.“.
3. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Zaměstnancem Vězeňské služby se pro účely
tohoto zákona rozumí jak zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě,
tak příslušník Vězeňské služby.“.
4. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „§ 124 zákona č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „§ 203 zákona
č. 262/2006 Sb.“.
5. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
6. V § 5 odst. 2 větě první se slovo „zajistit“ nahrazuje slovem „poskytnout“.
7. V poznámce pod čarou č. 3b se slova „písm. d)“
nahrazují slovy „odst. 1 písm. c)“.
8. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Písemné vyhotovení seznámení s právy a povinnostmi
v jazyce státu, jehož je občanem, nebo v jazyce, kterému rozumí, se bez odkladu předá odsouzenému.“.
9. V § 7 úvodní části textu se za slovo „žen“ vkládají slova „ , odsouzení s infekčním onemocněním nebo
u nichž je podezření na infekční onemocnění“.
10. V § 7 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
11. V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) velmi nebezpeční podle § 72a.“.
12. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „č. 140/
/1961 Sb., trestní zákon“ nahrazují slovy „č. 40/2009
Sb., trestní zákoník“.
13. § 12 včetně nadpisu zní:
„§ 12
Návrh odsouzeného na přeřazení
Oznámí-li odsouzený řediteli věznice, že podává
soudu návrh na své přeřazení do jiného typu věznice,
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ředitel věznice zašle soudu i bez jeho výzvy přílohy
uvedené v § 11 odst. 2.“.
14. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jsou-li pro to vytvořeny ve věznici odpovídající stavební, materiální a hygienické podmínky,
umožní se zejména odsouzeným umístěným ve výstupních odděleních věznic, aby si stravu připravovali sami
z potravin dodaných věznicí.“.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3
až 10.
15. V § 16 odst. 3 se slova „prostor pro“ nahrazují
slovy „uzamykatelnou skříňku k“.
16. V poznámce pod čarou č. 5 se slova „č. 20/
/1966 Sb., o péči o zdraví lidu“ nahrazují slovy
„č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve
znění pozdějších předpisů“.
17. V § 16 odstavce 8 až 10 znějí:
„(8) Odsouzenému, který není zařazen do práce,
neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl v období
jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jiné finanční prostředky ve výši alespoň 100 Kč, poskytuje
věznice jedenkrát za měsíc balíček, který obsahuje základní věci osobní potřeby.
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20. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Odsouzený má právo na použití telefonu ke
kontaktu s osobou blízkou v době vymezené vnitřním
řádem věznice; při tom může použít pouze telefon
určený pro tento účel věznicí. Toto právo odsouzeného
lze omezit pouze v odůvodněných případech, zejména
je-li to nutné k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných
osob.“.
21. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Odsouzený má právo na použití telefonu
v době vymezené vnitřním řádem věznice ke kontaktu
se svým obhájcem nebo advokátem, který odsouzeného
zastupuje v jiné věci.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
22. V § 18 odst. 3 se slova „je osoba blízká“ nahrazují slovy „jsou osoby uvedené v odstavcích 1 a 2“.
23. V § 18 odst. 5 se slova „odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 3“.
24. V § 19 odst. 1 se slova „celkem 3 hodiny“ nahrazují slovy „3 hodin“.
25. V § 19 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat
se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám.
Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo
jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice
nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.“.

(9) O závažném onemocnění odsouzeného nebo
o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci vyrozumí věznice bez odkladu osobu, kterou odsouzený určil, nebo
jeho osobu blízkou; osobu blízkou nevyrozumí, pokud
ji odsouzený požádal, aby tak neučinila. Věznice vždy
vyrozumí bez odkladu některou z těchto osob, jakož
i státního zástupce, který vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu, v případě,
že dojde k úmrtí odsouzeného.

26. V § 19 odst. 9 se za slovo „ukončit“ vkládají
slova „bez náhrady“.

(10) Sociální pracovník věznice zajišťuje odsouzenému právo na poskytování sociálního poradenství, pomoci a podpory v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím poskytování sociálních služeb.“.

27. V § 20 odst. 9 se slova „pro jejich budoucí
samostatný život na svobodě“ nahrazují slovy „k tomu,
aby mohli po propuštění vést soběstačný život v souladu se zákonem“.

18. V § 17 odst. 3 se slova „a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat“ nahrazují slovy „a jeho
obhájcem, mezi odsouzeným a advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné věci“.
19. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Korespondence odsouzeného, který nemá
žádné finanční prostředky, adresovaná orgánům uvedeným v odstavci 3 se odešle na náklady věznice.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.

28. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Odsouzený má právo nakupovat nejméně jedenkrát týdně v prodejně věznice potraviny a věci
osobní potřeby, případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci programu zacházení. Nákup se uskutečňuje formou bezhotovostní platby z té
části peněžních prostředků, s níž může volně disponovat. Ředitel věznice může upřednostnit před nákupem
úhradu nákladů na nezbytné léčivé přípravky, potra-
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viny pro zvláštní lékařské účely, zdravotnické prostředky a doplatky za ně, na zdravotní výkony nehrazené nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního
pojištění a na regulační poplatky nebo spojených s pořízením nezbytných osobních dokladů.“.
29. § 24 včetně nadpisu zní:
„§ 24
Přijetí balíčku
(1) Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců
přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby
do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká
a lhůta podle věty první počíná dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby.
(2) Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které
odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno
mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život
a zdraví vlastní nebo jiných osob. Věci, které nemohou
být předány odsouzenému a se kterými není třeba naložit podle právních předpisů jiným způsobem, se odešlou na náklady odsouzeného zpět odesílateli, kromě
potravin s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují.
(3) Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby
k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo
zájmovou činnost se nevztahují omezení uvedená v odstavci 1.
(4) Balíček, na jehož přijetí nemá odsouzený
právo nebo jehož přijetí odsouzený odmítl, odešle
věznice na náklady odsouzeného odesílateli.
(5) Nemá-li odsouzený finanční prostředky na
odeslání nepředaných věcí nebo balíčku odesílateli,
odešlou se na náklady věznice a vynaložené náklady
se předepíší odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.“.
30. V § 25 odstavec 1 zní:
„(1) Pokud byly odsouzenému do věznice zaslány
peníze, převedou se na jeho účet zřízený a vedený věznicí a odsouzený se o tom vyrozumí. Odsouzený nesmí
mít u sebe během výkonu trestu finanční hotovost. Peníze zaslané odsouzenému výslovně na úhradu nákladů
na zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, na úhradu regulačních poplatků a na nákup
léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely
a zdravotnických prostředků musí být uloženy na
zvláštní účet, z něhož lze čerpat peníze pouze na
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úhradu uvedených nákladů. Nesouhlasí-li odsouzený
s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady
odsouzeného. Nemá-li odsouzený dostatek finančních
prostředků na odeslání, odečte věznice náklady na odeslání z odesílaných peněz. K přijetí peněz zaslaných
orgány státní správy a příjmu podléhajícího dani z příjmu se nevyžaduje souhlas odsouzeného.“.
31. V § 25 odstavec 4 zní:
„(4) Neuhradí-li odsouzený rozsudkem stanovenou škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem, pro který se nachází ve výkonu trestu,
pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky
vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním
zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění,
soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou
újmu, kterou způsobil Vězeňské službě během výkonu
trestu, může k úhradě za poskytnuté zdravotní služby
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a nákupu
podle § 23 použít pouze polovinu peněžních prostředků podle odstavce 1 věty první a zbývající část
peněžních prostředků může použít jen na úhradu
těchto pohledávek; to neplatí pro peníze výslovně zaslané na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 větě
třetí.“.
32. V § 25 odst. 5 se slova „odst. 5“ nahrazují
slovy „odst. 6“.
33. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Účet odsouzeného vedený věznicí není úročen a za jeho vedení se nevybírají poplatky. Peníze v cizí
měně, které nelze směnit na českou měnu, se uloží ve
věznici společně s jinými věcmi odsouzeného. Na účtu
musí vždy zůstat částka potřebná k úhradě nákladů
spojených s cestou odsouzeného z místa výkonu trestu
do místa, kde se bude po propuštění zdržovat.“.
34. V § 26 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Žádost o přemístění do jiné věznice může odsouzený
opakovat nejdříve po uplynutí tří měsíců od vyřízení
jeho předchozí žádosti.“.
35. V § 26 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Toto právo odsouzeného musí být zajištěno nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti.“.
36. V poznámce pod čarou č. 10 se slova „č. 65/
/1965 Sb.“ nahrazují slovy „č. 262/2006 Sb.“.
37. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo „osobní“
vkládají slova „a další“ a slovo „neměl“ se nahrazuje
slovem „měl“.
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38. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; pokud své osobní věci uzamyká v uzamykatelné skříňce k uložení osobních věcí, je povinen
předat náhradní klíč od této skříňky ředitelem věznice
pověřenému zaměstnanci Vězeňské služby“.

se tetovat“ nahrazují slovy „ , nechat se tetovat nebo
mít ve věznici v držení pomůcky k provádění tetování;
to platí obdobně také pro jiné způsoby porušování
integrity lidské kůže a držení pomůcek k provádění
takové činnosti“.

39. V § 28 odst. 2 písm. f) se za slovo „spoluodsouzeným“ vkládají slova „ , zaměstnancům Vězeňské služby“.

47. V § 29 odst. 2 písm. a) se za slovo „dovednostem“ doplňují slova „včetně způsobilosti poskytovat
zdravotní služby“.

40. V § 28 odst. 2 písm. g) se slova „omamných
a psychotropních“ nahrazují slovem „návykových“.
41. V § 28 odst. 2 písm. i) se slova „ , příspěvku za
službu“ zrušují.
42. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „a z uvedených finančních prostředků
zajistit zasílání částky na účet vedený věznicí na úhradu
nákladů výkonu trestu ve výši stanovené zvláštním
právním předpisem“.
43. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „ , a to včetně regulačních poplatků“.
44. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až r), která znějí:
„l) oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo
advokáta, který jej bude zastupovat v jiné věci
nebo mu poskytovat právní službu,
m) oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je
účasten důchodového spoření,
n) oznámit věznici změnu zdravotní pojišťovny
a změnu osobních či rodinných údajů, které nahlásil při přijetí do výkonu trestu,
o) podrobit se vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost
návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetření,
p) dodržovat zákaz kouření v místech, kde je to
vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků
nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice
zakázáno,
r) během osmihodinové doby určené ke spánku dodržovat noční klid.“.
45. V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití
návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva,
jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek,“.
46. V § 28 odst. 3 písm. e) se slova „anebo nechat

48. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) § 238 až 247 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu, vyhlášená pod č. 460/1990 Sb.“.

49. V poznámce pod čarou č. 13 se slova „§ 97
odst. 1 a 3 zákona č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy
„§ 93 zákona č. 262/2006 Sb.“.
50. V § 32 odst. 2 v části věty za středníkem se za
slovo „odsouzení“ vkládají slova „ , pokud jsou k nim
zdravotně způsobilí,“.
51. V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplňuje
věta „V době vycházek lze takové práce nařídit jen výjimečně, vyžaduje-li to mimořádná situace.“.
52. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Vězeňská služba poskytuje odsouzenému zařazenému do práce v době jeho dočasné pracovní neschopnosti náhradu odměny za stejných podmínek,
jako ji poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci podle zákoníku práce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3
až 6.
53. V § 33 odst. 3 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a dalších nákladů spojených s výkonem
trestu“.
54. V § 33 odstavec 5 zní:
„(5) Část pracovní odměny odsouzeného, která
zbývá po provedení srážek podle odstavce 3, případně
podle odstavce 4, se rozdělí na kapesné a úložné. Kapesným se rozumí částka, kterou může odsouzený
použít podle vlastního rozhodnutí. Úložným se rozumí
zbývající část pracovní odměny, kterou věznice převede na účet odsouzeného.“.
55. V § 33 odst. 6 větě první se číslo „4“ nahrazuje
číslem „5“.
56. V § 35 odstavec 2 zní:
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„(2) Od povinnosti podle odstavce 1 je osvobozen
odsouzený po dobu, po kterou

zdravotní službě, k níž dal předchozí souhlas nebo
o kterou požádal.

a) nebyl nezaviněně zařazen do práce, pokud nebyl
poživatelem důchodu nebo výsluhového příspěvku nebo neobdržel v kalendářním měsíci peníze na účet v úschově,

(3) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyčísleny. Proti tomuto rozhodnutí
může odsouzený do 3 dnů od oznámení podat stížnost,
o níž rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo
jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání
stížnosti má odkladný účinek.

b) nedovršil osmnáctý rok věku,
c) mu byla poskytována lůžková zdravotní péče, s výjimkou případů uvedených v § 36 odst. 2,
d) byl zařazen do vzdělávacího nebo terapeutického
programu s dobou výuky nebo terapie nejméně
21 výukových hodin týdně,
e) trest dočasně nevykonával,

(4) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 se po
dobu výkonu trestu provádí srážkami z pracovní odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním
pohledávky.

f) byl účasten na soudním jednání v postavení svědka
nebo poškozeného.“.

(5) Podle odstavce 4 se postupuje i při náhradě
neuhrazených nákladů spojených s výkonem vazby
předcházející tomuto výkonu trestu.

57. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

(6) Pro náhradu nákladů podle odstavců 1 a 5 se
obdobně použijí ustanovení § 35 odst. 3 až 5.“.

58. § 36 včetně nadpisu zní:
„§ 36
Povinnost nahradit další náklady
spojené s výkonem trestu
(1) Ředitel věznice rozhodne o povinnosti odsouzeného nahradit další náklady spojené s výkonem trestu, kterými jsou
a) náklady na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku podle § 24 odst. 5,
b) náklady na zdravotní služby podle § 28 odst. 2
písm. k) a na regulační poplatky,
c) náklady na vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky, podle § 28 odst. 2 písm. o),
d) zvýšené náklady na zdravotní služby.
(2) Zvýšenými náklady na zdravotní služby podle
odstavce 1 písm. d) se rozumí zvýšené náklady na střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb mimo
objekty spravované Vězeňskou službou, jestliže odsouzený
a) si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil
způsobit mu újmu na zdraví anebo se opakovaně
dopustil porušování léčebného režimu,

59. V poznámce pod čarou č. 16 se slova „§ 172
zákona č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „§ 250 zákona
č. 262/2006 Sb.“.
60. V poznámce pod čarou č. 17 se slova „§ 187,
205a a 205b zákona č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy
„§ 265, 269 a 270 zákona č. 262/2006 Sb.“.
61. Poznámka pod čarou č. 18 zní:
„18) § 365 až 393 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

62. V poznámce pod čarou č. 19 se slova „204
a 205 zákona č. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „266
až 268 zákona č. 262/2006 Sb.“.
63. V § 39 odst. 2 se za slovo „věznice“ doplňují
slova „ , denní forma studia“.
64. V § 39a odst. 2 se slovo „zmocněný“ nahrazuje slovem „pověřený“.
65. V § 39a se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Podání stížnosti má odkladný účinek.“.
66. V § 39a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 se po
dobu výkonu trestu provádí srážkami z pracovní odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním
pohledávky.“.

b) zneužil poskytnutí zdravotních služeb předstíráním poruchy zdraví, nebo

67. V § 40 odst. 1 se slova „podrobit se vnitřnímu
řádu“ nahrazují slovy „dodržovat vnitřní řád“.

c) se z vlastního rozhodnutí nepodrobil poskytnuté

68. V § 40 odst. 2 větě první se slova „na odsou-
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zeného“ nahrazují slovy „ , jehož cílem je připravit
odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění z výkonu trestu“.
69. V § 40 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Součástí působení na odsouzeného jsou rovněž metody a formy práce zaměřené na oblast řešení důsledků
a dopadů trestné činnosti na poškozeného.“.
70. V § 40 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici je veřejnou listinou, kterou lze prokázat totožnost odsouzeného.“.
71. V § 41 odst. 2 se za slovo „pedagogického“
vkládá slovo „ , sociálního“ a za slovo „posouzení“ se
vkládají slova „ , hodnocení rizik a potřeb“.
72. V § 41 odst. 3 větě druhé se za slovo „odsouzeného,“ vkládá slovo „případně“ a slova „samostatný
způsob života“ se nahrazují slovy „soběstačný život
v souladu se zákonem“.
73. V § 41 odstavec 4 zní:
„(4) V rámci programu zacházení se pro odsouzené nezařazené do výstupního oddělení vytvářejí nejméně 3 měsíce před propuštěním podmínky pro soběstačný život v souladu se zákonem a za tím účelem se
aktualizuje program zacházení.“.
74. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 42a
Předávání odsouzených
(1) Odsouzený se předá policejnímu orgánu mimo
věznici na dobu nezbytně nutnou k provedení úkonu
probíhajícího řízení na základě písemné žádosti obsahující odůvodnění takového postupu. Žádost zašle policejní orgán alespoň 3 dny před provedením takového
úkonu řediteli věznice. Žádost musí být schválena ředitelem příslušného útvaru Policie České republiky
nebo jím písemně pověřeným příslušníkem Policie České republiky, náčelníkem Vojenské policie, anebo vedoucím příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních sborů.
(2) Jestliže je odsouzený předán na dobu převyšující 24 hodin a úkon je prováděn mimo obec, v níž se
nachází věznice, kde je odsouzený umístěn, může být
do ukončení úkonu odsouzený umístěn ve věznici,
která je nejblíže místu, kde je úkon prováděn. Eskorty
mezi věznicemi zajišťuje Vězeňská služba.

Částka 106

(3) V době od předání odsouzeného policejnímu
orgánu až do jeho vrácení nebo umístění do jiné
věznice zajišťuje ostrahu odsouzeného Policie České
republiky.“.
75. V § 43 odst. 2 větě první a v § 61 odst. 5 se
slova „samostatný způsob života“ nahrazují slovy „soběstačný život v souladu se zákonem“.
76. V § 43 odst. 3 se slova „režimu života odsouzených“ nahrazují slovy „rozvrhu dne“.
77. V § 46 odst. 3 písm. d) se částka „1 000 Kč“
nahrazuje částkou „5 000 Kč“.
78. V § 47 odst. 1 se slova „k věci vyjádřil“ nahrazují slovy „vyjádřil ke všem skutečnostem, které se
mu kladou za vinu, a důkazům o nich“.
79. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Může uvádět okolnosti, které jeho vinu vyvracejí nebo
zmírňují a na podporu svých tvrzení navrhovat provedení dalších důkazů sloužících k jeho obhajobě.“.
80. V § 58 odst. 3 se slova „69, 70 a 71“ nahrazují
slovy „69 a 70“.
81. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Totéž platí pro příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání a strážníky obecní policie, byť jejich
služební nebo obdobný poměr již netrvá.“.
82. V § 61 odst. 7 se za slovo „povinná“ vkládají
slova „ , pokud je k němu zdravotně způsobilý“.
83. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
84. V § 67 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Základem programu zacházení je u matky,
které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své dítě,
celodenní péče o dítě.
(6) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení
povolení mít ve výkonu trestu u sebe své dítě a starat
se o ně, a to na základě negativního vyjádření lékaře
nebo klinického psychologa anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu pobytu dítěte s matkou
ve věznici. O tomto rozhodnutí ředitele informuje věznice neprodleně okresní soud a orgán sociálně-právní
ochrany dětí, v jejichž obvodu se věznice nachází.
(7) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 6 může odsouzená žena podat do 3 dnů od jeho
oznámení stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje bezodkladně generální ředitel Vězeň-
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ské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby.“.
85. V § 69 odst. 1 písm. b) se za slovo „stupni22)“
vkládají slova „ , ledaže sám požádá o zařazení do práce
a jeho pracovní schopnost takovéto zařazení připouští“.
86. V § 70 písm. b) se slovo „psychotropních“ nahrazuje slovem „návykových“.
87. V § 71 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
88. V části první hlavě IV se za díl 8 doplňuje díl 9,
který včetně nadpisu zní:
„Díl 9
Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených
§ 72a
(1) Velmi nebezpečným odsouzeným je odsouzený,
a) který byl odsouzen k výjimečnému trestu,
b) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro zvlášť
závažný zločin spáchaný během výkonu vazby
nebo výkonu trestu,
c) který se v posledních pěti letech pokusil uprchnout
nebo uprchl z výkonu vazby nebo výkonu trestu,
d) u kterého lze důvodně předpokládat, že ohrozí
bezpečnost jiných osob.
(2) Velmi nebezpečný odsouzený se zpravidla
umisťuje do oddělení se zesíleným stavebně technickým
zabezpečením. Rozhodnutí ředitele věznice o zařazení
do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením se vyhotovuje písemně a doručuje se odsouzenému. Proti rozhodnutí může odsouzený podat do
3 dnů od doručení stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské
služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské
služby.
(3) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. a) až c) se do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle 90 dnů. Nejsou-li v této době zjištěny důvody
podle odstavce 1 písm. d), odsouzený se z tohoto od-
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dělení vyřadí. Jsou-li v této době takové důvody zjištěny, odsouzený se v tomto oddělení ponechá, a to
i opakovaně, nejdéle na dalších 180 dnů.
(4) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. d) se do oddělení se zesíleným stavebně
technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle
180 dnů. Nejsou-li v této době zjištěny důvody pro
toto umístění, odsouzený se z tohoto oddělení vyřadí.
Jsou-li v této době takové důvody zjištěny, odsouzený
se v tomto oddělení ponechá, a to i opakovaně, nejdéle
na dalších 180 dnů.
(5) Odsouzený zařazený do oddělení se zesíleným
stavebně technickým zabezpečením může požádat ředitele věznice o vyřazení z tohoto oddělení, má-li za to,
že důvody pro takové zařazení nenastaly nebo pominuly. Rozhodnutí o žádosti se vyhotovuje písemně
a doručuje se odsouzenému. Proti rozhodnutí může
odsouzený podat do 3 dnů od doručení stížnost, která
nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální
ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Byla-li žádost odsouzeného zamítnuta, může ji odsouzený podat znovu až po uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí.“.
89. V § 74 odst. 1 se slova „se zřizují“ nahrazují
slovy „lze zřídit“, slovo „umísťují“ se nahrazuje slovem
„zařazují“ a slova „samostatný způsob života“ se nahrazují slovy „soběstačný život v souladu se zákonem“.
90. V § 74 odstavec 2 zní:
„(2) Programy zacházení jsou po zařazení odsouzených do výstupního oddělení aktualizovány a zaměřeny na jejich přípravu na soběstačný život v souladu se
zákonem.“.
91. V § 75 se slova „pro plynulý přechod odsouzených do samostatného způsobu života po propuštění
z výkonu trestu“ nahrazují slovy „k tomu, aby odsouzení mohli po propuštění z výkonu trestu plynule přejít
do soběstačného života v souladu se zákonem“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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277
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ

§4

OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

§1

Směnárník je ten, kdo je oprávněn provozovat
směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti
směnárníka uděleného Českou národní bankou.

Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti
směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.
§2
Vymezení pojmů
(1) Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na
určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na
jinou měnu.
(2) Směnárenskou činností je soustavná činnost
provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.
§3
Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze
a) banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,
b) spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních
a úvěrních družstev,
c) směnárníci (§ 4) a
d) Česká národní banka za podmínek stanovených
zákonem upravujícím působnost České národní
banky.

SMĚNÁRNÍK

§5
Registr směnárníků
(1) Zřizuje se registr směnárníků, který spravuje
a provozuje Česká národní banka. Registr směnárníků
je veden v elektronické podobě.
(2) Česká národní banka do registru směnárníků
zapisuje
a) u fyzické osoby obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu
bydliště nebo sídla a identifikační číslo osoby,
b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název,
sídlo a identifikační číslo osoby,
c) datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost a
d) datum zániku nebo odnětí povolení k činnosti
směnárníka.
(3) Jestliže žadateli nebylo před podáním žádosti
přiděleno identifikační číslo osoby, poskytne je České
národní bance správce základního registru právnických
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci.
(4) Česká národní banka registr směnárníků uveřejňuje na svých internetových stránkách.
§6
Povolení k činnosti směnárníka
(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti
směnárníka žadateli, pokud
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a) má sídlo, podnik nebo organizační složku podniku
na území České republiky,
b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí
splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele,
c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti, dosáhly středního
vzdělání s maturitní zkouškou a
d) dosáhl věku 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, je-li jím fyzická osoba.
(2) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku žadatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
b) fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody
s jiným společníkem nebo společníky disponuje
více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto
zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací
práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na
to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou
vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon
hlasovacích práv jinou osobou,
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níka může podat i zakladatel právnické osoby, která
dosud nevznikla. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti směnárníka, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle
odstavce 1 v den svého vzniku.
(6) Žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka lze podat pouze elektronicky. Náležitosti žádosti,
včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle
odstavce 1, její formu a způsob podání stanoví prováděcí právní předpis.
§7
Zápis do registru směnárníků
(1) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení
povolení k činnosti směnárníka vyhoví, zapíše žadatele
do registru směnárníků. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá
právní moci okamžikem zápisu do registru směnárníků.
O zápisu do registru směnárníků Česká národní banka
žadatele neprodleně elektronicky informuje.

c) fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují
více než 25 % hlasovacích práv žadatele, nebo

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6
odst. 5, zapíše do registru směnárníků právnickou
osobu, jejíž zakladatel žádost podal. V registru směnárníků Česká národní banka uvede, že právnická osoba
dosud nevznikla. Tento údaj Česká národní banka z registru směnárníků vymaže bez zbytečného odkladu po
vzniku právnické osoby.

d) fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti
příjemcem výnosů z činnosti žadatele.

§8

(3) Má se za to, že skutečný majitel emitenta cenného papíru přijatého k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu s investičními nástroji, který je srovnatelný s evropským regulovaným trhem, je pro účely udělení povolení k činnosti
směnárníka důvěryhodný.
(4) Vedoucí osobou právnické osoby se pro účely
tohoto zákona rozumí její statutární orgán, člen jejího
statutárního orgánu, její ředitel, prokurista nebo jiná
osoba, která skutečně řídí její činnost. Je-li statutárním
orgánem nebo jeho členem právnická osoba, rozumí se
vedoucí osobou fyzická osoba, která jménem této právnické osoby funkci statutárního orgánu nebo jeho člena
vykonává. Vedoucí osobou podnikající fyzické osoby
se pro účely tohoto zákona rozumí její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která jiným způsobem skutečně
řídí její podnikání.
(5) Žádost o udělení povolení k činnosti směnár-

Změna údajů
(1) Směnárník oznámí bez zbytečného odkladu
České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti
o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích
přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Směnárník není povinen
České národní bance oznamovat změnu údajů, které
jsou vedeny v základních registrech jako referenční
údaje.
(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze
elektronicky. Náležitosti tohoto oznámení, včetně jeho
příloh, jeho formu a způsob podání stanoví prováděcí
právní předpis.
§9
Zánik a odnětí povolení k činnosti směnárníka
(1) Povolení k činnosti směnárníka zaniká
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a) smrtí směnárníka,
b) zrušením směnárníka, který je právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku
směnárníka nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku směnárníka.
(2) Česká národní banka povolení k činnosti směnárníka odejme, jestliže o to směnárník požádá.
(3) Česká národní banka může povolení k činnosti
směnárníka odejmout, jestliže
a) směnárník opakovaně nebo závažným způsobem
porušil povinnost stanovenou tímto zákonem
nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti,
b) směnárník nesplňuje podmínky stanovené tímto
zákonem pro udělení povolení k činnosti směnárníka, nebo
c) povolení k činnosti směnárníka bylo uděleno na
základě nepravdivých nebo neúplných údajů
anebo v důsledku jiného nedovoleného postupu
směnárníka.
ČÁST TŘETÍ
POVINNOSTI OSOBY OPRÁVNĚNÉ
PROVOZOVAT SMĚNÁRENSKOU ČINNOST
§ 10
Provozovna
(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je směnárenská činnost provozována. Ustanovení o provozovně se použijí obdobně
i pro směnárenský automat.
(2) Osoba oprávněná provozovat směnárenskou
činnost (dále jen „provozovatel“) nesmí provozovat
směnárenskou činnost mimo provozovnu.
(3) Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem provozovatele.
(4) Provozovatel oznámí České národní bance,
kde bude jeho provozovna umístěna, alespoň 3 pracovní dny přede dnem, ve kterém v ní začne provozovat směnárenskou činnost. Provozovatel oznámí České
národní bance bez zbytečného odkladu změnu údajů
uvedených v tomto oznámení; to neplatí, jedná-li se
o změnu údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.
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(5) Náležitosti oznámení, jeho formu a způsob
podání stanoví prováděcí právní předpis.
§ 11
Kurzovní lístek
(1) Provozovatel uveřejňuje v provozovnách,
v nichž provádí směnárenské obchody, kurzovní lístek.
(2) Kurzovní lístek obsahuje
a) označení, že se jedná o kurzovní lístek,
b) obchodní firmu nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele a identifikační číslo osoby,
c) názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž provozovatel směnu provádí,
d) informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn
přepočet mezi těmito měnami a které jsou pro zájemce o provedení směnárenského obchodu (dále
jen „zájemce“) nejméně výhodné, a
e) informace o úplatě za provedení směnárenského
obchodu.
(3) Údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi.
§ 12
Jiné podmínky směny
(1) Provozovatel nesmí provést směnárenský obchod s použitím směnného kurzu nebo za úplatu, které
jsou pro zájemce méně výhodné než směnný kurz nebo
úplata uvedené na kurzovním lístku.
(2) Nabízí-li provozovatel směnný kurz nebo
úplatu, které jsou pro zájemce výhodnější než směnný
kurz nebo úplata uvedené na kurzovním lístku, nesmí
být informace o tom zaměnitelná s kurzovním lístkem
nebo údaji na něm uvedenými, zejména s údajem
o směnném kurzu. Platí-li nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty pouze při splnění
určitých podmínek, uveřejní provozovatel spolu s informací o nabídce i informaci o těchto podmínkách. Ustanovení § 11 odst. 3 se použije obdobně.
§ 13
Informace před provedením
směnárenského obchodu
(1) Provozovatel sdělí zájemci s dostatečným
předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace
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uvedené v odstavci 2. Tyto informace musí být zájemci
sděleny v textové podobě, určitě a srozumitelně alespoň
v českém a anglickém jazyce. Textová podoba je zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem,
že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.
(2) Zájemci musí být v souladu s odstavcem 1 sděleny tyto informace o
a) provozovateli
1. obchodní firma nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. adresa sídla a adresa provozovny, v níž je
smlouva uzavírána, popřípadě jiná adresa,
včetně elektronické, která má význam pro komunikaci zájemce s provozovatelem, a
3. identifikační číslo osoby,
b) směnárenském obchodu
1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž má
být směna provedena,
2. částka, která má být zájemcem složena k provedení směny,
3. směnný kurz,
4. částka, která odpovídá částce složené zájemcem
k provedení směny po přepočtu směnným kurzem,
5. úplata za provedení směnárenského obchodu,
6. částka, která má být zájemci vyplacena po provedení směny, jestliže se liší od částky uvedené
v bodě 4, a
7. datum a čas poskytnutí informace a
c) dalších právech zájemce
1. informace o právu zájemce podat stížnost
orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto
orgánu a
2. informace o právu zájemce podat návrh orgánu
mimosoudního řešení sporů mezi zájemcem
a provozovatelem a název a adresa sídla tohoto
orgánu.
§ 14
Doklad o provedení směnárenského obchodu
Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu tomu,
s kým provedl směnárenský obchod, doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele.
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§ 15
Informační povinnost vůči České národní bance
(1) Provozovatel poskytuje České národní bance
informace o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.
(2) Rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování
informací stanoví prováděcí právní předpis.
§ 16
Dokumenty a záznamy
(1) Provozovatel při provozování směnárenské
činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Provozovatel uchovává dokumenty a záznamy
uvedené v odstavci 1 po dobu 5 let ode dne, kdy tyto
dokumenty nebo záznamy vznikly. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních
předpisů tím není dotčena.
(3) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní
nástupce provozovatele a ten, jehož oprávnění provozovat směnárenskou činnost zaniklo nebo bylo zrušeno.
ČÁST ČTVRTÁ
DOHLED
§ 17
Výkon dohledu
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad
dodržováním povinností provozovatelů, které jsou stanoveny tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti.
(2) Provozovatel je povinen poskytnout České národní bance při výkonu dohledu požadované informace
a potřebná vysvětlení; to platí obdobně pro toho, kdo je
důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje směnárenskou činnost.
(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje směnárenskou činnost, může
Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu
týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.
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(4) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.
§ 18
Opatření k nápravě
(1) Jestliže provozovatel poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti, může Česká národní banka podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku uložit tomuto provozovateli, aby
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c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu
oprávněna, nebo
d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, poruší
povinnost poskytnout požadované informace
nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a)
nebo d),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b)
nebo c).

a) ve stanovené lhůtě zjednal nápravu, nebo

§ 21

b) ve stanovené lhůtě vyměnil svoji vedoucí osobu.

Správní delikt směnárníka

(2) Je-li toho třeba k ochraně klientů provozovatele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavce 1 zakázat provozovateli výkon činnosti
nebo uložit provozovateli, aby omezil výkon činnosti,
dokud nesplní uložené opatření podle odstavce 1.

Směnárníkovi, který v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v žádosti o udělení
povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách,
se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Provozovatel, kterému Česká národní banka
uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje
Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění nedostatku a o způsobu zjednání nápravy.

§ 22

§ 19
Pořádková pokuta
(1) Česká národní banka může za podmínek stanovených správním řádem uložit pořádkovou pokutu
do výše 500 000 Kč.
(2) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.
ČÁST PÁTÁ

Správní delikty provozovatele
(1) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnárenskou
činnost mimo provozovnu,
b) poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4,
c) v rozporu s § 11 neuveřejní kurzovní lístek,
d) poruší zákaz podle § 12 odst. 1,
e) poruší zákaz podle § 12 odst. 2 věty první,
f) v rozporu s § 12 odst. 2 větou druhou neuveřejní
informaci o podmínkách, při jejichž splnění platí
nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty,

SPRÁVNÍ DELIKTY

g) v rozporu s § 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené
informace nebo nedodrží formu jejich sdělení,

§ 20

h) v rozporu s § 14 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský obchod,

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

i) nesplní informační povinnost podle § 15 odst. 1,

a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,

j) v rozporu s § 16 odst. 1 nepořizuje dokumenty
nebo záznamy,

b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo
bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává
dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

k) v rozporu s § 16 odst. 2 neuchovává dokumenty
nebo záznamy po stanovenou dobu,
l) poruší povinnost poskytnout při výkonu dohledu
požadované informace nebo potřebná vysvětlení
podle § 17 odst. 2,
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n) v rozporu s § 18 odst. 2 vykonává směnárenskou
činnost.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Česká národní banka.

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), g) až j) nebo l) až n),

(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž
došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona
o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

m) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě
podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) až f) nebo k).

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 23
Další správní delikty
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,
b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo
bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává
dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,
c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu
oprávněna, nebo
d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, poruší
povinnost poskytnout požadované informace
nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo d),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c).
§ 24
Společná ustanovení
(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 výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.

(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky
o uložení sankce a pravomocné rozhodnutí soudu
o zrušení této sankce uveřejní Česká národní banka
na svých internetových stránkách.
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25
Rozklad
(1) Proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona v prvním stupni lze podat
rozklad.
(2) Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu se nepoužije.
§ 26
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku k provedení
§ 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2.
§ 27
Přechodná ustanovení
1. Devizové místo, které bylo registrováno ke
směnárenské činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995
Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za směnárníka. Česká národní
banka je bez zbytečného odkladu zapíše do registru
směnárníků.
2. Žádost o registraci ke směnárenské činnosti
podaná podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zá-

Strana 2976

Sbírka zákonů č. 277 / 2013

kona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona považuje za žádost o zápis do registru směnárníků. V řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona.
3. Začal-li provozovatel provozovat směnárenskou činnost v provozovně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohledně této provozovny
oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4 do 1 měsíce
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže se jedná
o provozovnu, která byla evidována Českou národní

Částka 106

bankou podle § 3h zákona č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 28
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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278
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna devizového zákona
Čl. I
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 206/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. k) bodě 1 se slovo „nebo“ před
slovem „poskytovatel“ nahrazuje čárkou, za slovo
„rozsahu,“ se vkládají slova „instituce elektronických
peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických
peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého
rozsahu,“ a slova „nebo povolení“ se nahrazují slovy „ , povolení nebo registrace“.
2. V § 1 písm. k) bodě 2 se slova „osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace“ nahrazují slovem „směnárník“.
3. V § 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno l) se zrušuje.

jsou součástí právního řádu, a zvláštních povolení (§ 32
odst. 1 a 2) (dále jen „devizové předpisy“)“.
9. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „registraci
nebo“ zrušují.
10. V § 22 odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
11. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.
12. § 24 a 24a se včetně nadpisu zrušují.
13. V § 25 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a)
až h).
14. V § 25 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) jako tuzemec nebo cizozemec nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7,“.
15. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „a) až d)“.
16. V § 25 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).
17. V § 25 odst. 3 písm. b) se slova „g), h) nebo i)“
nahrazují slovy „f), g) nebo h)“.
18. V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje
slovem „e)“.
19. V § 26 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

4. § 3, 3d, 3e, 3h a 4 se včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 5 až 11, 11a, 11b a 23 zrušují.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a)
až d).

5. V § 7 odst. 1 se slova „ , a na vyžádání doklady
prokazující účel požadované úhrady“ zrušují.

20. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“.

6. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.

21. V § 26 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1, nebo“
nahrazují tečkou.

7. V § 8 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
8. V § 20 odst. 1 se slova „devizových předpisů“
nahrazují slovy „tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, mezinárodních smluv, které

22. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
23. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
24. V § 26 odstavec 2 zní:
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„(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 500 000 Kč.“.
25. V § 27 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a)
až g).
26. V § 27 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) jako tuzemec nebo cizozemec nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7,“.
27. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „b), c) nebo d)“
nahrazují slovy „a), b) nebo c)“.
28. V § 27 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).
29. V § 27 odst. 2 písm. b) se slova „f), g) nebo h)“
nahrazují slovy „e), f) nebo g)“.
30. V § 27 odst. 2 písm. c) se slovo „e)“ nahrazuje
slovem „d)“.
31. § 30a včetně nadpisu zní:
„§ 30a
Zmocňovací ustanovení
Česká národní banka stanoví vyhláškou rozsah,
období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti
podle § 5.“.
32. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti,
se zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. III
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/
/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
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2. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným“ nahrazují slovy „který je akciovou společností,
společností s ručením omezeným nebo státním podnikem“.
3. V § 29 odst. 2 se za slova „zpracovatel tuzemských bankovek a mincí,“ vkládá slovo „směnárník,“.
4. V § 29 odst. 2 se slova „příjem, zpracování nebo
vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí
prováděly osoby, které jsou“ nahrazují slovy „osoby,
které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo
mince do oběhu, byly“.
5. V § 33 odst. 1 se slova „provozovatel kasina,
držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence
podle zákona o poštovních službách, a dále platební
instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podle zákona o platebním styku, u nichž při poskytování platebních služeb dochází k výdeji bankovek nebo mincí, zajistí, aby
osoby, které při zpracování tuzemských bankovek
a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu
přijaté tuzemské a cizozemské bankovky a mince“ nahrazují slovy „směnárník, provozovatel kasina, držitel
poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle
zákona o poštovních službách, a dále platební instituce,
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických
peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do
oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo
vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.
6. V § 33 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) osoby, které při zpracování tuzemských bankovek
a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté
bankovky nebo mince do oběhu
1. v České národní bance,
2. v úvěrových institucích provádějících pokladní
operace,
3. u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí,
nebo

Sbírka zákonů č. 278 / 2013

Částka 106

4. u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna,
euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen,“.
7. V § 33 odst. 3 písm. c) se slovo „právnických“
zrušuje.
8. V § 33 odst. 3 písm. c) se slova „posuzují při
příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost“
nahrazují slovy „při zpracování tuzemských bankovek
a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.
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nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
f) provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem
o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.
(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.
(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení
sporu.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. § 3 zní:

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi

„§ 3
(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí

Čl. IV

a) poskytovatel platebních služeb,

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb. a zákona č. 180/2011 Sb., se mění takto:

b) vydavatel elektronických peněz,

1. § 1 zní:

c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru,

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr
(dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi

d) investiční fond, investiční společnost, zahraniční
investiční společnost, obchodník s cennými papíry
nebo investiční zprostředkovatel při kolektivním
investování prostřednictvím standardního fondu
nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,

a) poskytovatelem platebních služeb a uživatelem
platebních služeb při poskytování platebních služeb,

e) pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,

b) vydavatelem elektronických peněz a držitelem
elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

f) provozovatel směnárenské činnosti.

„§ 1

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru,
d) investičním fondem, investiční společností nebo
zahraniční investiční společností, obchodníkem
s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při kolektivním investování
prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,
e) pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při

(2) Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona
rozumí uživatel platebních služeb v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), držitel elektronických
peněz v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b),
spotřebitel v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1
písm. c) a d), zákazník v případě sporů uvedených
v § 1 odst. 1 písm. e), zájemce o provedení směnárenského obchodu nebo osoba, se kterou byl proveden
směnárenský obchod v případě sporů uvedených
v § 1 odst. 1 písm. f).
(3) Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.“.
3. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.
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4. V § 23 odst. 1 se slova „ , § 19“ zrušují.
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„28) Například zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o volném pohybu služeb

ÚČINNOST
Čl. V
V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném
pohybu služeb, se na konci textu písmene a) doplňují
slova „podle jiného právního předpisu28)“.
Poznámka pod čarou č. 28 zní:

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

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

Sbírka zákonů č. 279 / 2013
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279
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

o ochraně práv k odrůdám).
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. I
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.
a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1, § 6 odst. 9 a § 11 se slova „zvláštních
zákonů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4) ,20)“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon

Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) rostlinolékařské péče,“.
3. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují
slovy „a evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů“.
4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:
„(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky
těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů. V případě
zjištění porušení stanovených povinností Ústav podává
podnět České inspekci životního prostředí k zahájení
správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.
5

) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 odst. 3 a v § 7 odst. 7 se slova „bezprostředně závazných právních“ nahrazují slovy „přímo
použitelných“.
6. V § 2 odst. 3 a 5 a v § 7 odst. 7 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
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7. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 21 a 22 zní:
„(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o ekologickém zemědělství21) a podle zákona o zemědělství4a) v souladu s předpisy
Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního
zákona20) a v rámci své působnosti je orgánem dozoru
podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci
a dozor nad trhem22).
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„24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/
/EHS.“.

11. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „může“ vkládají slova „v souladu se zvláštním
zákonem4) a přímo použitelnými předpisy Evropské
unie25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:

21

22

) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na
trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.

Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
8. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu
a poznámky pod čarou č. 23 zní:
„§ 2a
Odborná způsobilost pro výkon státní správy
Požadavky odborné způsobilosti pro výkon státní
správy stanovené zákonem o rostlinolékařské péči23) se
vztahují pouze na činnosti podle § 2 odst. 1 písm. g).
23

) § 82 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

„25) Například čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách
zvířat, v platném znění, čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1850/
/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro TC1 ověřování chmele a chmelových produktů, v platném znění,
čl. 29 a 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2003/2003 o hnojivech, v platném znění.“.

12. Nadpis § 5 zní:
„Pověření udělovaná Ústavem k výkonu
odborných činností, národní referenční laboratoře
a referenční laboratoře“.
13. V § 5 odst. 1 se za slova „zvláštního zákona9a)“ vkládají slova „ , odborné rostlinolékařské činnosti podle zákona o rostlinolékařské péči20)“.
14. V § 5 odst. 1 a 2 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.
15. V § 5 odst. 2 se slova „zvláštní zákony7), 8), 9),
) )“ nahrazují slovy „zvláštní zákony26)“.

9a , 9b

9. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v monitoringu
1. výskytu zakázaných a nežádoucích látek a doplňkových látek překračujících povolené limity
v krmivech, půdě a ve vstupech do půdy ve
vazbě na komplexní zajištění nezávadnosti zemědělských výrobků a potravin,
2. vlivu přípravků na ošetřené pěstované rostliny,
rostlinné produkty a účinků na škodlivé organismy,“.
10. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(7) Ústav je národní organizací ochrany rostlin
podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a vykonává činnosti v oblasti rostlinolékařské péče, vymezené
tímto zákonem a zvláštním zákonem20), a vyplývající
z přímo použitelných předpisů Evropské unie24).

Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Zákon
Zákon
Zákon
Zákon
Zákon

č.
č.
č.
č.
č.

91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
97/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 7 až 9, 9a a 9b se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
16. V § 5 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na jeho výzvu, výkonem odborné
činnosti referenční laboratoře. Ústav vydá pověření,
pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí
žádosti, vyplývá, že
a) fyzická nebo právnická osoba je schopna zajistit
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nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací,
b) mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je
zmocněna, a jejími dalšími činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a
c) fyzická nebo právnická osoba splňuje požadavky
pro pověření referenční laboratoře stanovené podle odstavce 8.
(5) Pověřit činností referenční laboratoře pro
diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10
odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování
jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle
§ 11 odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), lze
pouze právnickou osobu.
(6) Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo
podmínky podle odstavce 4.“.
17. V § 5 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7
a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:
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(4) Při stanovení výše náhrad nákladů se zohlední
průměrná pracovní a materiálová náročnost jednotlivých typů odborných úkonů a míra vyžadované odbornosti pro jejich provádění, přičemž v kalkulaci lze
promítnout pouze náklady vzniklé v důsledku podané
žádosti, které by jinak Ústavem vynaloženy nebyly.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5
až 11.
20. V § 6 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Od náhrady nákladů jsou osvobozeny
a) státní orgány,
b) územní samosprávné celky, požadují-li provedení
úkonů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti,
c) osoby, podávají-li žádost o vzájemné uznání přípravku ve veřejném zájmu nebo rozšíření povolení
na menšinová použití ve veřejném zájmu.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

„(7) Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1
zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých
organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou
stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11
odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování27).

22. V § 7 se odstavce 1 až 5 včetně poznámek pod
čarou č. 15 a 16 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

(8) Postupem podle odstavců 1 až 7 nejsou dotčeny přímo použitelné předpisy Evropské unie25).

23. V § 7 odst. 1 se slova „zvláštních právních
předpisů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4) ,20)“.

27

) Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným
produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
území Společenství, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
18. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) v oblasti rostlinolékařské péče20).“.
19. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
a 4, které znějí:
„(3) Ústav je rovněž oprávněn požadovat náhradu
nákladů na provedení odborných úkonů od osoby,
která nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě
způsobila nutnost provedení takových úkonů.

21. V § 6 odst. 12 se slova „1 až 8“ nahrazují slovy „1 až 11“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 1
až 3.

24. V § 7 odst. 3 se slova „zvláštními právními
předpisy4)“ nahrazují slovy „zvláštními zákony4) ,20)“.
25. V § 7 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Zaměstnanci Ústavu vykonávající kontrolu se
při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem
Ústavu, který je současně dokladem o jejich pověření
ke kontrole.
(5) Zaměstnanci Ústavu postupují podle odstavců 1 až 4, pokud přímo použitelné předpisy Evropské
unie nestanoví jinak.“.
26. V § 8 odst. 1, § 8 odst. 2, § 9 a v § 10 odst. 2
písm. a) se slova „zvláštními zákony4)“ nahrazují slovy
„zvláštními zákony4) ,20)“.
27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
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28. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„§ 8a
Poskytování údajů
(1) Ústavu jsou pro výkon jeho působnosti podle
tohoto zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými
písm. a) jsou

údaji

podle

odstavce

1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se
narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů
mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými
písm. b) jsou

údaji

podle

odstavce

1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými
písm. c) jsou

údaji

podle
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odstavce

1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

„d) seznam referenčních laboratoří pověřených podle
§ 5 odst. 4 a 5, včetně zaměření jejich činnosti.“.
29. V § 10 odst. 3 se slova „rovněž zveřejňuje
údaje obsažené ve Věstníku“ nahrazují slovy „zveřejňuje Věstník“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. II
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.,
zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 503/
/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 a v § 74 odst. 1 písm. k) se slova
„bezprostředně závazných“ nahrazují slovy „přímo
použitelných“.
2. V § 5 odst. 4 se slova „Státní rostlinolékařská
správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)“ nahrazují
slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(dále jen „Ústav“)“.
3. V § 6 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. e), § 25 odst. 3,
§ 25a odst. 1, § 46 písm. b), § 46a odst. 3 písm. f), § 50
odst. 1, § 68 odst. 2, § 69 odst. 1, § 76 odst. 5 a v § 86
odst. 6 a 7 se slova „rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.
4. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Zjistí-li Ústav v porostu nebo na rozmnožovacím nebo reprodukčním materiálu podle zvláštních
právních předpisů6) ,7) výskyt škodlivých organismů,
jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin,
informuje o tom písemně ministerstvo.
(3) Ministerstvo písemně informuje Ústav o výskytu škodlivých organismů zjištěném při kontrole
zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních
porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu lesních dřevin.“.
5. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.
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6. V § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1, 3 a 5, § 10 odst. 1,
2, 4 a 5, § 12 odst. 4 a 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 5, § 15
odst. 3, § 17 odst. 2 a 3, § 22 odst. 3, § 25 odst. 4, § 25a
odst. 2, 3 a 4, § 25b odst. 3, § 28 odst. 1, 2 a 8, § 29
odst. 5, § 31 odst. 1 a 5, § 33 odst. 3, § 34 odst. 1, § 35
odst. 1 a 2, § 36a odst. 1, § 37 odst. 1, § 37a odst. 1,
§ 39 odst. 1, 2 a 3, § 45 odst. 3, 6, 7 a 8, § 49 odst. 4,
§ 50 odst. 2, § 52 odst. 5 a 7, § 54 odst. 3 a 11, § 61
odst. 6, § 62 odst. 2, § 69 odst. 2, § 69a odst. 3 a 4, § 74
odst. 1 a 3, § 76 odst. 6, § 76a odst. 2, § 86 odst. 4
a v § 86b odst. 1 se slova „Rostlinolékařská správa“
nahrazují slovem „Ústav“.
7. V § 8 odst. 2 a 4, § 9, § 10 odst. 5 písm. d), § 11
odst. 1, 2 a 3, § 12 odst. 4 a 5, § 13 odst. 1 písm. c), e)
a f), § 15 odst. 2 a 6, § 17 odst. 1 a 2, § 19 odst. 2, § 21
odst. 2, § 22 odst. 1 a 4, § 25 odst. 1, § 25b odst. 1, § 26
odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 a 10, § 27
odst. 1, 2 a 3, § 28 odst. 1, 2 a 7, § 29 odst. 2, 3, 5 a 6,
§ 30 odst. 2 a 4, § 32, § 33 odst. 5, § 35 odst. 3, § 37a
odst. 1, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 5, 7 a 10, § 45
odst. 1, 2, 9 a 10, § 46a odst. 2, § 52 odst. 8 a 9, § 53
odst. 1 a 3, § 54 odst. 3, 5, 7, 8, 10, 12 a odst. 14
písm. b), § 57 odst. 1, § 58 odst. 3, § 64 odst. 2, § 65
odst. 3 a 5, § 68 odst. 3, § 70 odst. 1, § 74 odst. 2 a 6,
§ 75 odst. 1, 2, 4 a 6, § 76 odst. 2, § 76 odst. 2 písm. c),
§ 76 odst. 4, § 76a odst. 1, § 79i odst. 5 a 7, § 80 odst. 5
a 6, § 81 odst. 4, 5 a 6, § 86 odst. 2 a 3 a v § 87 odst. 1, 3,
4, 5 a 7 se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují
slovem „Ústav“.
8. V § 8 odst. 4, § 9, § 12 odst. 3, § 13 odst. 1
písm. b), d) a f), § 20 odst. 2 písm. b), § 24 odst. 1
a 2, § 25 odst. 7, § 28 odst. 1, § 31 odst. 2, 4 a 6, § 33
odst. 6, § 38a odst. 1, § 45 odst. 11 a odst. 12 písm. c)
bodě 2, § 46a odst. 3 písm. c) a d), § 51 odst. 1 písm. b),
§ 51 odst. 4, § 54 odst. 2 a odst. 14 písm. a), § 56, § 60
odst. 1 písm. a) a b), § 60 odst. 2, § 68 odst. 4 písm. c),
§ 69 odst. 3 písm. c), § 73 odst. 1, § 76 odst. 4 písm. b),
§ 79, § 79b odst. 1 písm. d), § 79e odst. 1 písm. b), § 79f
odst. 1 písm. m) bodě 2, § 79g odst. 1 písm. m), § 80
odst. 4 písm. b), § 81 odst. 7, § 82 odst. 1 a 3 a v § 86
odst. 4 a 6 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují
slovem „Ústavu“.
9. V § 8 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 3,
§ 20 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 4, § 25 odst. 8, § 26
odst. 1, § 30 odst. 2 písm. b), § 35 odst. 4, § 37a odst. 1
a 2, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 a 8, § 45 odst. 12
písm. c) bodě 1, § 57 odst. 2, § 60 odst. 2, § 65 odst. 3,
§ 69a odst. 2, § 75 odst. 3, 4 a 5, § 76 odst. 2 a 8, § 77,
§ 79f odst. 1 písm. m) bodech 3, 4 a 5, § 79h odst. 1
písm. e), § 80 odst. 3 písm. b) a c), § 80 odst. 4 písm. a),
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§ 81 odst. 2 a 3, § 84 odst. 1 a 2 a v nadpisu § 87 se slova
„rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.
10. V § 10 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. b), § 15
odst. 2, § 16 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 a 2, § 25
odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b), d) a f), § 26 odst. 10,
§ 28 odst. 1, § 35 odst. 5, § 43 odst. 8 písm. c), § 46a
odst. 3 písm. a), § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 54 odst. 1,
§ 68 odst. 4 písm. b), § 69 odst. 3 písm. b), § 69a
odst. 2, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 2
písm. b), § 76 odst. 4 písm. b) a c), § 79b odst. 1
písm. g), § 79d odst. 1 písm. c), § 79e odst. 1 písm. b)
bodě 3, § 79f odst. 1 písm. h) a o), § 79g odst. 1
písm. r), § 79h odst. 1 písm. b), § 79i odst. 7, § 80
odst. 1 a 5, v nadpisu § 84, § 87 odst. 1 písm. c)
a v § 87 odst. 2 se slova „rostlinolékařskou správou“
nahrazují slovem „Ústavem“.
11. V § 10 odst. 5 písm. d) se slovo „stanovila“
nahrazuje slovem „stanovil“.
12. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění průzkumu výskytu škodlivých organismů podle odstavce 1 a monitoringu škodlivých organismů podle
§ 5 odst. 1 oprávněni
a) pořizovat v souvislosti s průzkumem fotodokumentaci,
b) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích
prostor a zařízení, na kterých nebo ve kterých se
pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a v nezbytném
rozsahu odebírat jejich vzorky, přípravky nebo
jiné výrobky. Při odběru vzorků se postupuje obdobně jako při odběru vzorků při kontrole.“.
13. V § 13 odst. 1 písm. b) se slovo „jí“ nahrazuje
slovem „mu“.
14. V § 16 odst. 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují
slovy „odst. 3 a 4“.
15. V § 17 odst. 1 a v § 19 odst. 2 se slovo „udělila“ nahrazuje slovem „udělil“.
16. V § 22 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 1, § 33
odst. 3, § 37a odst. 1, § 39 odst. 3, § 45 odst. 7, § 74
odst. 2 a v § 75 odst. 1 se slovo „oprávněna“ nahrazuje
slovem „oprávněn“.
17. V § 22 odst. 4 a v § 76 odst. 6 písm. b) se slovo
„zjistila“ nahrazuje slovem „zjistil“.
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18. V § 25 odst. 3 a v § 26 odst. 7 se slova „celní
orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.
19. V § 25 odst. 3 větě druhé, § 81 odst. 4 a v § 87
odst. 7 se slovo „která“ nahrazuje slovem „který“.
20. V § 26 odst. 11 se slova „celnímu orgánu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“ a slova „celních orgánů“
se nahrazují slovy „celních úřadů“.

Částka 106

z členství v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin
a v Evropské unii, zpracovává národní strategie
rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na
národní a mezinárodní úrovni,“.
28. § 72 včetně nadpisu zní:
„§ 72
Ústav

21. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití
přípravky, u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2

(1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení
tohoto zákona ve věcech

a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona,

b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25
až 30,

b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo
c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182).“.
22. V § 46a odst. 3 písmeno g) zní:
„g) prodávat přípravky povolené k profesionálnímu
použití pouze osobám, které prokáží, že konečný
odběratel přípravku má zajištěno, že nakládání
s přípravky bude řídit držitel osvědčení druhého
nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto
přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje
datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku a pořadové číslo osvědčení osoby,
která u konečného odběratele řídí nakládání s přípravky.“.
23. V § 52 odst. 4 se slova „České inspekce životního prostředí“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce
s rozšířenou působností“.
24. V § 54 odst. 3 se slovo „neshledala“ nahrazuje
slovem „neshledal“.
25. V § 54 odst. 14 písm. b) se slovo „nezakázala“
nahrazuje slovem „nezakázal“.
26. V § 71 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).
27. V § 71 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích, zejména

a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5
a 6,

c) přípravků a dalších prostředků,
d) mechanizačních prostředků,
e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných
rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle § 74 až 77 a § 79a
až 79i,
f) odborných rostlinolékařských činností a odborné
způsobilosti k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83
a § 86.
(2) Ústav dále
a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na
pozemcích a v objektech, kde se pěstují, skladují
nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,
b) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích
registrovaných přípravků a dalších prostředků,
c) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další
prostředek nebo jiný výrobek,
d) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,
e) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické
nebo právnické osoby prováděním odborných
rostlinolékařských činností stanovených v § 81
odst. 1,
f) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených přímo použitelnými
předpisy Evropské unie,
g) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71
odst. 2.
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(3) Ústav zveřejňuje ve Věstníku informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných
orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o vydaných povoleních přípravků a o vydáních
povolení zápisu dalších prostředků do úředního registru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh67), přehledy provozovatelů kontrolního
testování zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření
proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých
organismů.
(4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu
a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími. Ústav zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na
ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.
(5) Ústav sděluje Komisi
a) identifikační údaje fyzických nebo právnických
osob, které pověřil provedením některé odborné
činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,
b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,
c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na
území jiného členského státu Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato
dodávka na území České republiky podrobena,
a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa původu za určitou dobu,
d) a ostatním členským státům Evropské unie do
1. září každého roku přehled dovozů a přemístění,
povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho
roku končící 30. červnem, a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl
v témže období potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo
podle § 8 odst. 1 povoleno dovézt nebo přemístit,
e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví pro rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je
požadováno uvolnění ze zvláštního režimu pře-
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chovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to
se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo
jiné předměty stanovené prováděcím právním
předpisem,
f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči
na území České republiky.“.
29. V § 74 odst. 1 písm. i) bodě 1 se slova „6a a“
zrušují.
30. V § 74 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.
31. V § 74 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.
32. V § 74 odst. 5 a 6 se slova „5 a 6“ nahrazují
slovy „3 a 4“.
33. V § 74 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
34. V § 74 odstavec 7 zní:
„(7) Kromě případů uvedených v kontrolním
řádu se náhrada za odebrané vzorky neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.“.
35. V § 75 se odstavec 7 zrušuje.
36. V § 76 odst. 2 písm. a) se slova „§ 74 odst. 7“
nahrazují slovy „§ 74 odst. 5“.
37. V § 76 odst. 2 písm. c) se slovo „uznala“ nahrazuje slovem „uznal“.
38. V § 79 odst. 1 písm. m) se slova „podle § 6a
odst. 2“ zrušují.
39. V § 79 odst. 1 v závěrečné části ustanovení se
slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“.
40. V § 79 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
41. V § 79e odst. 1 písm. b) se slovo „její“ nahrazuje slovem „jeho“.
42. V § 79f odst. 1 písm. m) bodě 4 se slovo
„nebo“ zrušuje, na konci bodu 5 se doplňuje slovo
„nebo“ a bod 6, který zní:
„6. neumožní zaměstnancům Ústavu provedení
některého z oprávnění podle § 10 odst. 6.“.
43. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 5 a 6“
nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.
44. V § 80 odst. 3 písm. c) se slova „odst. 4“ na-
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hrazují slovy „odst. 1“ a slova „odst. 5 písm. a) a g)“ se
nahrazují slovy „odst. 2 písm. a)“.
45. V § 86 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta
„Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.“.
46. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 11
písm. e)“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 5 písm. e)“.
47. V § 88 odst. 2 se slovo „h“ nahrazuje slovem „g“.
48. V § 88 se odstavce 5 a 6 zrušují.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Státní rostlinolékařská správa se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona slučuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a jako správní
úřad, organizační složka státu a účetní jednotka zaniká.
2. Řízení zahájená Státní rostlinolékařskou správou podle dosavadních právních předpisů a neskončená
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
3. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž byla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Státní rostlinolékařská
správa, jakož i výkon práv a povinností České republiky z pracovněprávních vztahů, které do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona vykonávala Státní rostlinolékařská správa, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
4. Práva a povinnosti České republiky z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, jejichž pracovní poměr
v rámci Státní rostlinolékařské správy skončil přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
5. Finanční prostředky na účtech Státní rostlinolékařské správy se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.
6. Práva a závazky České republiky, které do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala a plnila
Státní rostlinolékařská správa, jakož i práva a povinnosti
vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí
s činností zajišťovanou do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona Státní rostlinolékařskou správou, vykonává

Částka 106

a plní počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. IV
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám
rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách,
osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění
zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona
č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/
/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky
pod čarou č. 8 zrušuje.
2. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 19a odst. 8 se slova „ , Státní rostlinolékařské správy“ zrušují.
4. V § 25 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. V
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/
/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona
č. 54/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská
správa“ nahrazují slovem „Ústav“ a slova „může
Ústav“ se nahrazují slovem „může“.
2. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu a“ zrušují.
3. V § 22 odstavec 5 zní:
„(5) Pověření zaměstnanci Ústavu jsou oprávněni
a) zakázat prodej a zaplombovat rozmnožovací ma-
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teriál nebo sazenice zeleniny u dodavatele a u konečného prodejce, zjistí-li při kontrole na místě, že
rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny
určené k prodeji nemají vlastnosti stanovené tímto
zákonem, nebo nejsou označeny názvem druhu,
názvem odrůdy nebo názvem dodavatele v případě,
kdy to stanoví § 19,
b) kontrolovat v uzavřené pěstební oblasti dodržování povinností podle § 7 odst. 4.“.
4. V § 22 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 6
až 8.
5. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 38a odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.
7. V § 38b odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.
8. V § 42 odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. VI
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve
znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 20 zní:
„(3) Každý, kdo pěstuje geneticky modifikované
organismy schválené pro uvedení do oběhu podle odstavce 2, je povinen poskytnout ministerstvu písemné
informace o místě jejich pěstování, a to nejpozději do
60 dnů od zahájení jejich pěstování, v případě, že tak již
neučinil podle jiného právního předpisu20). Ministerstvo zveřejňuje místa pěstování geneticky modifikovaných organismů podle § 10 písm. b).

20
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) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 25 odst. 6 se slova „Státní rostlinolékařskou
správu“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)“.
3. V § 27 písmeno g) zní:
„g) Ústav,“.
4. V § 27 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j)
a k).
5. V § 31 odstavec 2 zní:
„(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
6. V § 32 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.
7. V § 32 písm. c) se slova „Státní rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.
8. V § 33 odst. 1 se slova „Státní rostlinolékařská
správa,“ zrušují a slova „Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský“ se nahrazují slovem „Ústav“.
9. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Pověření pracovníci správních orgánů uvedených v odstavci 1 se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem příslušného správního orgánu, který
je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
10. V § 35 odst. 2 písm. h) se slova „(§ 23
odst. 3)“ nahrazují slovy „ , ač je k tomu podle § 23
odst. 3 povinen“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. VIII
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
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druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:

mických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), se mění takto:

1. V § 29b odst. 6 se slova „Státní rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského“.

2. V § 30 písm. a) se slova „Státní rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského“ a slovo „opisy,“
se zrušuje.

2. V § 30 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Na výkon kontrolní činnosti se vztahuje zákon o kontrole, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
3. V § 30 odstavec 5 zní:
„(5) Za odebrané vzorky pro účely kontroly podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.
4. § 30a se zrušuje.

1. V § 23 písm. h) se slova „Státní rostlinolékařská
správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský“.

3. Nadpis § 31 zní: „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.
4. V § 31 úvodní část ustanovení zní: „Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 31 zákona č. 350/2011 Sb. zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

5. V § 34c odst. 2 se na konci písmene i) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

Změna živnostenského zákona

„k) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění
údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 4.“.

Čl. XII

6. V § 34d odst. 2 se na konci písmene i) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění
údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 4.“.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 30a zákona č. 100/2004 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ
Změna chemického zákona
Čl. X
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a che-

ČÁST OSMÁ

V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 303/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 286/
/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996
Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona
č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 358/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 149/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb.,
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 315/
/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb. a zákona č. 234/2013 Sb., se v Koncesované živnosti u předmětu podnikání Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin slova „zařízení na
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ochranu rostlin“ nahrazují slovy „profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“ a slova „Státní rostlinolékařská správa“ se nahrazují slovy „Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XIII
V § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/
/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění zákona č. 25/2006 Sb., se slova „Státní
rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích
Čl. XIV
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona
č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona
č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/
/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 375/
/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
2. V § 16 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje
bod 3, který zní:
„3. nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat
podle § 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících
klasifikaci jatečných zvířat4),“.
3. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) středník
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
4. V § 17i odst. 5 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , § 17f odst. 1 a § 17g odst. 1“.
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5. V § 17i odst. 5 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
6. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o veterinární péči
Čl. XV
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb.,
zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/
/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009
Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se mění takto:
1. § 53 včetně poznámek pod čarou č. 27, 28 a 43
až 45 zní:
„§ 53
(1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární
správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních
složek státu pověření výkonem státního veterinárního
dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni při jeho výkonu, nelze-li z důvodu závažnosti
nebo naléhavosti nebezpečí hrozícího pro zdraví lidí
nebo zvířat dosáhnout žádoucí nápravy jinak,
a) na místě pozastavit nebo znehodnotit a neškodně
odstranit živočišné produkty, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby,
b) pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu
na přiměřenou dobu, jestliže nejsou dodržovány
podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem,
zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy
Evropské unie14d) na živočišné produkty a zacházení s nimi.
(2) Veterinární inspektoři jsou povinni
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a) prokazovat pověření ke kontrole podle kontrolního řádu43) služebním průkazem,

27

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

28

b) pořizovat protokol o opatření podle odstavce 1.

) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

43

) § 4 zákona č. 255/2012 Sb.

44

) § 7, § 8 písm. a) a c), § 9, 20 zákona č. 255/2012 Sb.

45

) § 7, § 8 písm. c), § 9 písm. b), § 10 odst. 2, § 20 zákona
č. 255/2012 Sb.“.

(3) Pro úřední veterinární asistenty platí obdobně
odstavec 2, odstavec 4 a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem44).
(4) Za odebrané vzorky se neposkytne náhrada
s výjimkou vzorků odebraných při prodeji potravin
živočišného původu podle zvláštních právních předpisů28), za které se kontrolované osobě poskytne náhrada27), pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode
dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina
splňuje požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy28). Náhrada se kontrolované osobě poskytne
nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) údaje, jež obsahuje protokol podle odstavce 2
písm. b),
b) veterinární hlediska pro stanovení četnosti úředních kontrol a auditů, pokud jejich četnost není
upravena předpisy Evropské unie,
c) způsob sledování nákazové situace v prostředí
volně žijících zvířat,
d) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora
a úředního veterinárního asistenta.
(6) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou
zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro tyto účely, ve
spolupráci s orgány veterinární správy kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, anebo předpisy Evropské unie, na
místě v České republice, poskytují jim orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují
ke splnění svého úkolu.
(7) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 6
platí ustanovení odstavce 2 písm. a), odstavce 4 a práva
a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem45) obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři.
Informace získané uvedenými odborníky v průběhu
kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností
použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které
nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských
států.

2. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46 zní:
„§ 53a
Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat
(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách vykonává veterinární
inspektor.
(2) Státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat podle zákona
o potravinách může vykonávat i osoba, která není veterinárním inspektorem (dále jen „inspektor“).
(3) Pro inspektory platí obdobně práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem46)
a v § 53 odst. 2 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví vzor služebního průkazu inspektora.
46

) § 7, § 8 písm. a), c), e) a f), § 9 písm. b), § 10 odst. 2 a § 20
zákona č. 255/2012 Sb.“.

3. V § 78 se slova „§ 53 odst. 6,“ nahrazují slovy
„§ 53 odst. 5, § 53a odst. 3,“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o krmivech
Čl. XVI
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 33/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 zní:
„(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle
zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné
a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve
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výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).
22

) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

23

) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad
nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6
až 10.
2. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:
„(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle
zvláštního právního předpisu22).“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6
až 10.
3. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 3
až 6.
4. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu23), pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních
předpisů.“.
5. V § 17 odst. 2 a v § 17 odst. 4 až 7 se slovo
„oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.
6. § 19b se zrušuje.
7. V § 21a odst. 3 až 6 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o hnojivech
Čl. XVII
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona
č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/
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/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „statkové hnojivo
a hnojiva ES“ nahrazují slovy „statkové hnojivo, hnojiva ES a hnojiva, která odpovídají předpisům, které
jsou pro výrobu těchto hnojiv nebo jejich uvedení na
trh v některém ze států Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci
závazné, nebo výrobním postupům a pravidlům
správné výrobní praxe používaným v některém z těchto
států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné
provést dodatečná šetření“.
2. V § 3a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) etiketu nebo příbalový leták, kterým bude hnojivo
nebo pomocná látka označena.“.
3. V § 3a odst. 5 se slovo „osob“ nahrazuje slovy
„hnojiv a pomocných látek“.
4. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „jednotlivých“
nahrazuje slovem „určujících“ a za slova „rizikových
látek“ se vkládají slova „ , a další určující chemické
nebo fyzikální parametry“.
5. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) pokud pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků
na ochranu rostlin.“.
6. V § 6 odst. 1 se za slovo „Registrovaná“ vkládají slova „a ohlášená“.
7. V § 6 odst. 2 se za slova „údaje týkající se hnojiva podle“ vkládají slova „§ 3a odst. 2 nebo“ a slovo
„h“ se nahrazuje slovem „g“.
8. V § 6 odst. 3 se slova „ , a to vždy k 1. lednu
kalendářního roku ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“ nahrazují
slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
9. V § 7 odst. 1 písm. c) se slovo „d“ nahrazuje
slovem „c“.
10. V § 7 odst. 6 větě třetí se za slova „je nutné
označit“ vkládá slovo „dodavatele,“.
11. V § 8 odst. 2 se slova „a zabezpečit zjišťování
jejich úniku způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem“ zrušují.
12. V § 9 odst. 4 se slovo „objemných“ zrušuje.
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13. V § 10 odstavec 2 zní:
„(2) V rámci činností uvedených v odstavci 1
ústav zajistí
a) provedení agrochemického zkoušení zemědělských půd v šestiletých intervalech; to neplatí pro
pozemky druhu trvalého travního porostu,
b) odběr vzorků půd, jejich chemické, případně mikrobiologické nebo fyzikální rozbory a vyhodnocení výsledků těchto rozborů,
c) provedení rozborů na obsah rizikových prvků a rizikových látek, mikrobiologických nebo fyzikálních rozborů a vyhodnocení těchto rozborů v případech, kdy z monitoringu zemědělských půd,
z agrochemického zkoušení zemědělských půd
nebo na základě jiných informací vyplyne hrozící
nebezpečí poškození půdní úrodnosti nebo nebezpečí vstupu rizikových prvků a rizikových látek
do potravního řetězce.“.
14. V § 10 odst. 3 až 5 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.
15. V § 10 odstavec 7 zní:
„(7) Vyhodnocení agrochemického zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd provádí ústav a jeho výsledky předává ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí. Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd jsou zemědělským
podnikatelům zpřístupněny prostřednictvím evidence
půdy podle uživatelských vztahů. Na žádost vlastníka
zemědělské půdy nebo zemědělského podnikatele hospodařícího na zemědělské půdě předává ústav výsledky
týkající se jím vlastněné nebo obhospodařované půdy
též tomuto vlastníku zemědělské půdy nebo zemědělskému podnikateli v tištěné podobě; takovéto předání
výsledků podléhá správnímu poplatku podle zvláštního
předpisů6).“.

17. V § 12 se odstavec 2 včetně poznámek pod
čarou č. 16 a 16a zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.
18. V § 12 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavce 1“.
19. V § 12 odst. 3 se slova „předpisem;12a) ustanovení odstavce 1 věty druhé a odstavce 3 platí obdobně“
nahrazují slovem „předpisem12a)“.
20. V § 12 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVIII
V položce 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 182/2008
Sb., se v písmeni a) částka „Kč 20 000“ nahrazuje částkou „Kč 7 000“.
Čl. XIX
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se
poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to
i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST

16. V § 12 se odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 15 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1
až 5.

Částka 106

Čl. XX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1
písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zeleně využit.“.

ČÁST PRVNÍ

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů

4. V § 8 odst. 2 se slova „obce podle § 7 odst. 1
písm. a), b) nebo c) nebo“ zrušují.

Čl. I

5. V § 8 odst. 2 se slova „jsou obec nebo kraj
povinny“ nahrazují slovy „je kraj povinen“.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se
mění takto:

6. V § 8 odst. 2 se slova „na obec nebo“ nahrazují
slovem „na“.

1. V § 6 odst. 1 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů,“.
2. V § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) se za slova „jsou-li
určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou“ doplňují slova „nebo stavbou pro bydlení“.
3. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na
základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by zamýšlená stavba
nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro
bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést
zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci
změny územního plánu nebo změny regulačního plánu
nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože
bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna ve
stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu
finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle
cenového předpisu18) platného ke dni uzavření
smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden. Totéž platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému pře-

7. V § 8 odst. 2 ve větě druhé se slova „obci nebo“
zrušují.
8. V § 8 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují
slovy „odstavce 2“.
9. V § 8 odst. 3 se slova „obce podle § 7 odst. 1
písm. e) nebo“ zrušují.
10. V § 9 se slova „Zemědělské pozemky podle
§ 10 až 13 lze převádět pouze na“ nahrazují slovy „Pokud tento zákon nestanoví jinak, lze zemědělské pozemky podle § 10 až 13 převádět pouze na“.
11. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„To neplatí v případě, kdy se zemědělské pozemky nacházejí v zastavitelné nebo zastavěné ploše obce. V takovém případě se zemědělské pozemky převádí za cenu
obvyklou.“.
12. V § 12 odst. 5 písm. b) se číslo „8“ nahrazuje
číslem „9“.
13. V § 12 odst. 5 písm. c) se číslo „9“ nahrazuje
číslem „10“.
14. V § 12 odst. 6 se věta první nahrazuje větou
„V ostatních případech, kdy podaly žádost nejméně
dvě osoby, Státní pozemkový úřad vyzve tyto osoby,
aby v přiměřené lhůtě, kterou jim určí,“.
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15. V § 12 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud o převod požádala pouze jedna osoba,
Státní pozemkový úřad této osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že jí pozemek bude převeden za
vyhlášenou kupní cenu na základě kupní smlouvy, jejíž
text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je povinen
žadatel uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16
odst. 3.“.

Částka 106

22. V § 20 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“
vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,“.
23. V § 20 odst. 5 se za slova „tohoto zákona“
vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,“.

Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 8
až 13.

24. V § 22 odst. 15 větě druhé se za slova „vlastníka nemovitosti“ vkládají slova „nebo Státního pozemkového úřadu“.

16. V § 12 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

25. V § 22 se doplňuje odstavec 20, který zní:

17. V § 13 odst. 1 se slova „10 až“ zrušují.
18. V § 14 odst. 3 se věty čtvrtá a pátá zrušují a na
konci odstavce se doplňují věty „Poskytnutá výhoda
splátek nezaniká, převede-li zemědělský podnikatel
podnik, včetně pozemků, příbuznému v řadě přímé,
sourozenci nebo manželovi, nebo v případě, kdy nabyvatel převedl nebo převede pozemek na společnost
nebo družstvo, jehož je společníkem anebo členem
a které na příslušném pozemku hospodaří. Převod na
takovouto osobu je nabyvatel povinen oznámit Státnímu pozemkovému úřadu do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy byl vyrozuměn katastrálním úřadem
o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doložit Státnímu pozemkovému úřadu, že nový
nabyvatel je jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec,
manžel nebo je společností nebo družstvem, jejichž je
společníkem nebo členem a které na tomto pozemku
hospodaří.“.
19. V § 15 odst. 3 se slovo „zaplacení“ nahrazuje
slovem „doplacení“.
20. V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Nabyvatel pozemku může pozemek převést
na společnost nebo družstvo, jejichž je společníkem
nebo členem a které na tomto pozemku hospodaří; na
takový převod se předkupní právo státu podle odstavce 2 neuplatní. Do doby 5 let stanovené v odstavci 2
se novému nabyvateli započítává i doba, která uplynula
ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch původního nabyvatele.“.
21. V § 20 odst. 2 se za slova „tohoto zákona“
vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,“.

„(20) Sdělení a ověření příslušných orgánů státní
správy provedená podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo provedená podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, mohou být použity k převodům podle tohoto zákona.“.
26. V § 23 se za bod 31 vkládá nový bod 32, který
zní:
„32. Vyhláška č. 9/2000 Sb., kterou se stanoví způsob
úhrady nákladů spojených s převodem některých
státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.“.
Dosavadní bod 32 se označuje jako bod 33.
27. V § 23 se za bod 33 doplňují body 34 až 39,
které znějí:
„34. Nařízení vlády č. 1/1999 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování podpory v zemědělství na
částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.
35. Nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat, ve znění pozdějších
předpisů.
36. Nařízení vlády č. 88/1999 Sb., o použití další části
příjmů Pozemkového fondu České republiky
k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci
nepříznivých ekonomických vlivů.
37. Nařízení vlády č. 201/1999 Sb., kterým se stanoví
pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády
č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového
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fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat.
38. Nařízení vlády č. 359/2000 Sb., o použití části
příjmů Pozemkového fondu České republiky
k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře
chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře
chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku,
pro zpracování tuzemského surového medu a pro
podporu řešení trhu s medem v roce 2000.
39. Nařízení vlády č. 390/2003 Sb., kterým se stanoví
pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna lesního zákona
Čl. II
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona
č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se slova „§ 11a“ nahrazují slovy
„§ 11 odst. 2“.
2. V § 4 odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „9“.
3. V § 4 odst. 8 se slova „3 a 7“ nahrazují slovy „3 a 9“.
4. V § 4 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. III
V § 22 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 183/1993 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996
Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 254/2011 Sb., se
odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 23c zrušuje.
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Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. IV
Změna zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 větě druhé se slova „krajský pozemkový
úřad“ nahrazují slovy „pobočka krajského pozemkového úřadu“.
2. V § 3 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta
„Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým
úřadem nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí.“.
3. V § 3 odst. 4 větě první se slova „přijetí zákonů
o tomto majetku8)“ nahrazují slovy „vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 4“ a věta poslední se nahrazuje
větami „Na nově vzniklé pozemky podle schváleného
návrhu se nahlíží jako na původní majetek podle zvláštního právního předpisu8). Tato skutečnost se za účelem
vyznačení v katastru nemovitostí uvede v rozhodnutí
vydávaném podle § 11 odst. 8.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 2 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).“.

4. V § 9 odst. 7 větě poslední se slova „týkající se
řešených pozemků,“ zrušují.
5. V § 9 odst. 11 větě první se slova „sbor nebo
vlastníci, není-li sbor zvolen, a“ zrušují a za větu první
se vkládá věta „Pozemkový úřad před předložením
plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto plánem sbor zástupců nebo vlastníky, není-li sbor zvolen.“.
6. V § 9 odst. 13 větě první se slovo „obce“ zrušuje a věta poslední se nahrazuje větou „Pokud pominuly důvody pro vyznačení poznámky, katastrální úřad
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zruší poznámku na základě návrhu pozemkového
úřadu.“.
7. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „ ; tato částka
však nesmí být vyšší než 10 000 Kč“, větě čtvrté slova
„a kraj nemá v obvodu pozemkové úpravy ve vlastnictví další pozemky“ a věta sedmá zrušují.

Částka 106

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

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