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ZÁKON

ze dne 29. května 2018,

kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností

v oblasti cestovního ruchu

Čl. I

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmín-
kách podnikání a o výkonu některých činností v ob-
lasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004
Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zá-
kona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 341/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1) pro oblast zájezdů a spojených
cestovních služeb a upravuje

a) podmínky jejich nabízení, prodeje a zprostřed-
kování,

b) rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku
cestovní kanceláře a

c) výkon státní správy v oblasti cestovního ruchu.

(2) Tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo
spojené cestovní služby

a) na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují
nocleh,

b) jejichž nabízení, prodej nebo zprostředkování

není činností vykonávanou podnikatelským
způsobem, nebo

c) zakoupené osobou na základě rámcové
smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejí-
cích s její obchodní činností, podnikáním nebo
povoláním.

(3) Tento zákon dále upravuje podmínky pro
výkon některých dalších činností v oblasti cestovní-
ho ruchu.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestov-
ních službách a spojených cestovních službách, o změně
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/
/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/
/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

2. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 1a

Typy služeb cestovního ruchu

Službou cestovního ruchu je

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není
určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného mo-
torového vozidla, nebo

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která
není ze své podstaty součástí některé ze služeb
cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b)
nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní
nebo sportovní události, pořádání výletů, pro-
hlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem
sportovního vybavení.
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§ 1b

Zájezd

(1) Zájezdem je soubor alespoň dvou různých
typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely
téže cesty nebo pobytu, pokud

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným pod-
nikatelem, případně je sestaven na žádost nebo
podle výběru zákazníka ještě před uzavřením
jediné smlouvy o zájezdu, nebo

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné
smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb
cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního
ruchu

1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zá-
kazníkem vybrány před tím, než se zavázal
k úhradě jejich ceny,

2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za cel-
kovou cenu,

3. inzerovány nebo prodávány s označením
„zájezd“ nebo s podobným označením,

4. sestaveny po uzavření smlouvy, která oprav-
ňuje zákazníka k výběru z různých typů slu-
žeb cestovního ruchu, nebo

5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů
služeb cestovního ruchu prostřednictvím
online rezervačního systému, při kterém
podnikatel, s nímž je uzavřena první
smlouva, předá jméno, platební údaje a elek-
tronickou adresu svého zákazníka dalšímu
podnikateli a s tímto podnikatelem je uza-
vřena smlouva o další službě cestovního ru-
chu do 24 hodin po potvrzení rezervace
první služby cestovního ruchu.

(2) Zájezdem není soubor jednoho typu služby
cestovního ruchu uvedené v § 1a písm. a), b) nebo c)
s jednou nebo více službami cestovního ruchu uve-
denými v § 1a písm. d), pokud tyto služby

a) nepředstavují významnou část zájezdu, přičemž
se má za to, že významnou část zájezdu před-
stavují v případě, kdy tvoří alespoň 25 % cel-
kové ceny zájezdu, a nejsou inzerovány jako
podstatná část zájezdu a ani ji jiným způsobem
nepředstavují, nebo

b) jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení po-
skytování některého z typů služeb cestovního
ruchu uvedených v § 1a písm. a), b) nebo c).

(3) Podnikatelem, s nímž je uzavřena první
smlouva a který předává jméno, platební údaje a elek-
tronickou adresu svého zákazníka dalším podnikate-
lům podle odstavce 1 písm. b) bodu 5, může být
pouze cestovní kancelář.

(4) Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uza-
vření smlouvy o zájezdu.

§ 1c

Spojené cestovní služby

(1) Spojenými cestovními službami jsou ale-
spoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakou-
pené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou
zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli
služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kancelář
zákazníkovi

a) při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodej-
ním místem zprostředkuje samostatný výběr
a samostatnou platbu každé jednotlivé služby
cestovního ruchu, nebo

b) zprostředkuje cíleným způsobem pořízení ale-
spoň jedné další služby cestovního ruchu od
jiného poskytovatele služeb cestovního ruchu,
a pokud je smlouva s tímto poskytovatelem
uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace
první služby cestovního ruchu.

(2) Spojenými cestovními službami není služba
cestovního ruchu uvedená v § 1a písm. a), b) nebo c)
spojená s jednou nebo více službami cestovního ru-
chu uvedenými v § 1a písm. d), pokud služby podle
§ 1a písm. d) nepředstavují významnou část ceny
dané kombinace služeb, nejsou inzerovány jako pod-
statná část cesty nebo pobytu a ani jiným způsobem
nepředstavují jejich podstatnou část. Významnou
část ceny představuje služba nebo služby, jejichž
cena tvoří alespoň 25 % ceny spojených cestovních
služeb.

§ 1d

Prodejní místo

Prodejním místem se pro účely tohoto zákona
rozumí jakékoli prostory, internetová stránka nebo
online prodejní zařízení, a to i v případě, kdy jsou
internetová stránka nebo online zařízení zákazníkům
prezentovány jako jedno zařízení, včetně telefonní
služby.“.
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3. Pod označení § 2 se vkládá nadpis, který zní:
„Cestovní kancelář“.

4. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(1) Cestovní kanceláří je podnikatel, který je
na základě státního povolení k provozování živnosti
(dále jen „koncese“)4) oprávněn sestavovat služby
cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a pro-
dávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředko-
vávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1.

4) Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

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

„(2) Cestovní kanceláří je také ten, kdo má
v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu nebo zpro-
středkování spojených cestovních služeb sídlo nebo
místo podnikání v jiném členském státě Evropské
unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru (dále jen „stát usa-
zení“) a jehož činnost jakýmkoli způsobem směřuje
do České republiky, a to včetně online prodeje. Tato
cestovní kancelář, nezřizuje-li v České republice po-
bočku, může na území České republiky podnikat na
základě oprávnění státu usazení k provozování ces-
tovní kanceláře, pokud splňuje podmínky ochrany
státu usazení pro případ úpadku.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 2 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„živnosti podle odstavce 1“ nahrazují slovem „kon-
cese“.

7. Pod označení § 3 se vkládá nadpis, který zní:
„Cestovní agentura“.

8. V § 3 odst. 1 se text „§ 2 odst. 2“ nahrazuje
textem „§ 2 odst. 3“.

9. V § 3 odst. 2 se text „§ 2 odst. 2 písm. d)“
nahrazuje textem „§ 2 odst. 3 písm. d)“ a slova „ve
smyslu § 2 odst. 1“ se zrušují.

10. V § 3 odst. 4 písm. b) se za slovo „záruky“
vkládají slova „pro případ neposkytnutí sjednaných
služeb zákazníkovi z důvodu úpadku cestovní kan-
celáře v rozsahu § 6 až 7c (dále jen „pojištění záruky
pro případ úpadku“)“.

11. V § 3 odst. 4 písm. c) a d) se slova „usaze-
nou na území jiného státu“ nahrazují slovy „podle
§ 2 odst. 2“, za slova „pojištění záruky“ se vkládají
slova „pro případ úpadku“ a za slova „bankovní zá-
ruky pro případ úpadku“ se vkládá slovo „této“.

12. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „údaje uve-
dené v § 10.“ nahrazují slovy „informace podle
§ 9a,“.

13. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje pís-
meno f), které zní:

„f) při zprostředkování prodeje zájezdu přijmout
zprávy, požadavky nebo stížnosti zákazníka tý-
kající se zájezdu, jehož prodej zákazníkovi
zprostředkovala, a bez zbytečného prodlení je
předat cestovní kanceláři, která je pořadatelem
zájezdu.“.

14. Nad označení § 4 se vkládá nadpis, který
zní: „Zákazník, repatriace a cena zájezdu“.

15. § 4 zní:

„§ 4

(1) Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu
uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu
o zájezdu nebo spojených cestovních službách, nebo
osoba, v jejíž prospěch byla některá z těchto smluv
uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postou-
pena.

(2) Repatriací je pro účely tohoto zákona do-
prava z místa pobytu do místa odjezdu nebo do ji-
ného místa, na němž se cestovní kancelář se zákazní-
kem dohodla, pokud je tato doprava součástí zá-
jezdu.“.

16. Nadpis hlavy II zní: „PROVOZOVÁNÍ
CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ
AGENTURY“.

17. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 8, 9 a 14 zní:

„§ 5

Další podmínky k udělení koncese
pro provozování cestovní kanceláře

(1) Žádost o koncesi pro provozování cestovní
kanceláře nebo o její změnu kromě náležitostí stano-
vených živnostenským zákonem9) obsahuje

a) údaj, zda je žádáno o udělení koncese v rozsahu
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pořádání zájezdů nebo zprostředkování spoje-
ných cestovních služeb,

b) stejnopis smlouvy o pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře a platné pojistné
podmínky, doklad o zaplacení pojistného a do-
klad o zaplacení spoluúčasti, byla-li v pojistné
smlouvě sjednána, anebo stejnopis bankovní zá-
ruky pro případ úpadku podle § 8b,

c) kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do
garančního fondu cestovních kanceláří (dále jen
„garanční fond“) na příslušný kalendářní rok,

d) podnikatelský záměr, který obsahuje podrob-
nější údaje o činnosti žadatele, a to zejména ve
kterých oblastech cestovního ruchu hodlá pod-
nikat, zda součástí zájezdů nebo zprostředko-
vání spojených cestovních služeb bude i do-
prava, za jaké služby, které jsou součástí zpro-
středkovaných spojených cestovních služeb,
bude žadatel vybírat platby přímo od zákaz-
níků, předpokládaný počet zákazníků, a v pří-
padě, že jde o cestovní kancelář, která ke dni
podání žádosti již provozovala činnost, i počet
zákazníků odbavených v rámci zájezdu v před-
chozím kalendářním roce a

e) prohlášení o předpokládaném datu zahájení čin-
nosti.

(2) Pokud cestovní kancelář uvedená v § 2
odst. 2 zřizuje v České republice pobočku14), může
doklady podle odstavce 1 písm. b) a c) nahradit do-
kladem podle § 9 odst. 4.

(3) K žádosti o koncesi pro provozování ces-
tovní kanceláře uvedené v § 2 odst. 1 nebo o její
změnu vydává závazné stanovisko podle živnosten-
ského zákona8) ministerstvo, a to na základě posou-
zení podkladů podle odstavce 1 nebo 2. Ve stanovis-
ku uvede, zda souhlasí s udělením koncese v rozsahu
předmětu podnikání pro pořádání zájezdů nebo
zprostředkování spojených cestovních služeb.

(4) Ministerstvo vydá souhlasné stanovisko,
jestliže

a) je uhrazen roční příspěvek do garančního fondu
ve výši podle § 10g a

1. uzavřená smlouva o pojištění záruky pro pří-
pad úpadku splňuje podmínky podle § 6 až
7c, nebo

2. bankovní záruka pro případ úpadku splňuje
podmínky podle § 8b, nebo

b) doklad o ochraně pro případ úpadku podle § 9
odst. 4 splňuje podmínky ochrany státu usazení
pro případ úpadku.

(5) Pokud cestovní kancelář žádá o změnu kon-
cese spočívající v omezení rozsahu koncese na pořá-
dání zájezdů nebo na zprostředkování spojených
cestovních služeb, použije se odstavec 1 přiměřeně.

8) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

9) § 50 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

14) § 503 občanského zákoníku.“.

18. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 5a

Seznam cestovních kanceláří

Ministerstvo vede seznam cestovních kanceláří
podle § 2 odst. 1, který je veřejně přístupný na in-
ternetových stránkách ministerstva a obsahuje

a) název cestovní kanceláře,

b) sídlo cestovní kanceláře,

c) identifikační číslo osoby cestovní kanceláře,

d) platnou pojistku cestovní kanceláře, doklad
o bankovní záruce nebo doklad podle § 9
odst. 4, anebo údaj o tom, že cestovní kancelář
ministerstvu žádný z těchto dokladů nepředlo-
žila,

e) údaj o úhradě ročního příspěvku do garančního
fondu podle § 10g,

f) údaje o rozsahu předmětu podnikání cestovní
kanceláře podle § 2 odst. 1,

g) údaj o zákazu cestovní kanceláři uzavírat
smlouvy o zájezdu a rozšiřovat předmět smluv
již uzavřených či údaj o zákazu uzavírat
smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu,
které jsou součástí spojených cestovních služeb,
a rozšiřovat předmět smluv již uzavřených po-
dle § 10a odst. 2; jestliže nastane skutečnost po-
dle § 10a odst. 3, ministerstvo tento údaj ze se-
znamu vymaže.“.

19. Nadpis nad označením § 6 zní: „Ochrana
pro případ úpadku“.

Sbírka zákonů č. 111 / 2018Částka 56 Strana 1421



20. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojiš-
tění záruky pro případ úpadku nebo bankovní zá-
ruku pro případ úpadku, na základě kterých vzniká
zákazníkovi cestovní kanceláře právo na plnění v pří-
padech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého
úpadku

a) neposkytne zákazníkovi repatriaci,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo
cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz
na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu,
nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou ce-
nou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zá-
jezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze
zčásti.“.

21. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Cestovní kancelář zprostředkující spojené
cestovní služby je povinna sjednat pojištění záruky
pro případ úpadku nebo bankovní záruku i na veš-
keré platby, které obdržela od zákazníka. Repatriaci
zákazníka je cestovní kancelář povinna pojistit jen
v případě, že je odpovědná za přepravu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

22. V § 6 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy a na
poukazy na zájezd prodané za trvání pojištění
záruky pro případ úpadku, ledaže cestovní kan-
celář sjedná nové pojištění záruky pro případ
úpadku pokrývající tyto zájezdy a poukazy
pro případ úpadku, a“.

23. V § 6 odst. 7 se slova „tento doklad“ na-
hrazují slovy „tyto doklady“.

24. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Nepřihlíží se k ujednání smlouvy o pojiště-
ní záruky pro případ úpadku, které se odchyluje od
ustanovení tohoto zákona v neprospěch zákazníka.“.

25. V § 7 odst. 1 větě první se slova „doprava
z místa pobytu v zahraničí do České republiky“ na-
hrazují slovem „repatriace“ a slova „dopravy z místa
pobytu do České republiky“ se nahrazují slovy „této
repatriace“.

26. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pojišťovna může zákazníkovi poskytnout pojistné
plnění ve formě úhrady služeb, na základě kterých
zákazník pokračuje ve svém zájezdu.“.

27. § 7a zní:

„§ 7a

(1) Pojišťovna poskytne zákazníkovi plnění po-
dle § 6 za služby cestovního ruchu, které mu nebyly
poskytnuty z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Plnění v rozsahu stanoveném v § 6 poskytuje zákaz-
níkům vždy pojišťovna.

(2) Sjedná-li pojišťovna s cestovní kanceláří
lhůtu podle § 2869 občanského zákoníku, nesmí
být kratší než 3 měsíce a delší než 6 měsíců.

(3) Plnění nad limit pojistného plnění vyplácí
pojišťovna z peněžních prostředků, které obdrží z ga-
rančního fondu.

(4) Pojistné plnění podle § 6 je splatné do
15 dnů od skončení šetření pojistné události. Plnění
s využitím prostředků garančního fondu podle § 10i
odst. 2 je splatné do 60 dnů od skončení šetření po-
jistné události.“.

28. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7d, které
znějí:

„§ 7b

(1) Pojištění záruky pro případ úpadku podle
§ 6 lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle
zákona upravujícího pojišťovnictví11) oprávněna
provozovat na území České republiky pojištění zá-
ruky. Ministerstvo při výkonu kontroly dodržování
povinností stanovených tímto zákonem (dále jen
„kontrola“) v souvislosti s kontrolou pojistných
podmínek spolupracuje s Českou národní bankou.

(2) Cestovní kancelář a pojišťovna jsou v pří-
padě sjednání pojištění záruky pro případ úpadku
povinny sjednat toto pojištění v rozsahu § 6 tak,
aby sjednaný limit pojistného plnění činil minimálně
30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů
nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než
tržby v předchozím roce, minimálně 30 % těchto
tržeb v předchozím roce. Pojišťovna je povinna
uspokojit nároky zákazníků vyplývající z § 6 až do
výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě,
že nároky zákazníků přesahují sjednaný limit pojist-
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ného plnění, budou uspokojeny v plné výši postu-
pem podle § 10i.

(3) Pojištění záruky pro případ úpadku se musí
vztahovat na důvodně předvídatelné náklady. Tyto
náklady zahrnují platby uhrazené zákazníkem nebo
v jeho prospěch za zájezd nebo za spojené cestovní
služby, přičemž se zohlední období mezi obdržením
záloh a doplatků a dokončením zájezdu nebo spoje-
ných cestovních služeb, jakož i odhadované náklady
na repatriaci. Sjednaný limit pojistného plnění musí
také zohlednit typ zájezdu nebo spojených cestov-
ních služeb včetně způsobu přepravy či místa určení
cesty nebo pobytu.

(4) Cestovní kancelář je povinna vést za každý
kalendářní měsíc průkaznou evidenci o

a) prodaných zájezdech včetně výše tržeb za tyto
jednotlivé zájezdy a tržeb za poukazy na zájezd,
v případě koncese v rozsahu předmětu podni-
kání pořádání zájezdů,

b) poskytnutých službách cestovního ruchu, které
jsou součástí spojených cestovních služeb,
a o výši tržeb za tyto služby, v případě koncese
v rozsahu předmětu podnikání zprostředkování
spojených cestovních služeb.

(5) Nároky zákazníka, které mu vznikly vůči
cestovní kanceláři v důsledku nesplnění smlouvy
o zájezdu nebo smlouvy o zprostředkování spoje-
ných cestovních služeb v případech uvedených
v § 6, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše
plnění, které mu pojišťovna poskytla.

(6) Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se ces-
tovní kancelář podílí na pojistném plnění, nesmí být
tato spoluúčast ujednána k tíži zákazníka.

§ 7c

Cestovní kancelář sjednávající pojištění záruky
pro případ úpadku u služeb cestovního ruchu, které
jsou součástí spojených cestovních služeb a které zá-
kazník uhradil cestovní kanceláři, postupuje při sjed-
návání pojištění záruky pro případ úpadku cestov-
ní kanceláře obdobně jako při pojištění zájezdů po-
dle § 7b.

§ 7d

Pojištění záruky pro případ úpadku se vztahuje
na zákazníky bez ohledu na jejich bydliště, místo
odjezdu nebo místo, kde byl zájezd prodán, a bez

ohledu na stát usazení pojišťovny sjednávající pojiš-
tění záruky pro případ úpadku.“.

29. § 8 se zrušuje.

30. V § 8a odstavec 1 zní:

„(1) Cestovní kancelář je povinna

a) před uzavřením smlouvy o pojištění záruky pro
případ úpadku předložit pojišťovně údaje týka-
jící se hospodaření cestovní kanceláře, typu
a počtu zájezdů, počtu případů zprostředkování
spojených cestovních služeb a další údaje sou-
visející s pojištěním zájezdů nebo pojištěním
spojených cestovních služeb, které si pojišťovna
vyžádá, a podat k nim na žádost pojišťovny vy-
světlení,

b) v průběhu trvání pojištění bez zbytečného od-
kladu oznámit pojišťovně změnu pojistného ri-
zika, zejména zvýšení tržeb z prodeje zájezdů
nebo zvýšení tržeb za spojené cestovní služby
nad výši, kterou cestovní kancelář sdělila pojiš-
ťovně před uzavřením smlouvy o pojištění zá-
ruky pro případ úpadku.“.

31. V § 8a se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) informovat ministerstvo do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení výpovědi smlouvy o pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
nebo ode dne odeslání pojišťovnou cestovní
kanceláři výpovědi této smlouvy, včetně údaje
o dni, ke kterému dojde k zániku pojištění vý-
povědí.“.

32. V § 8a odstavec 5 zní:

„(5) Cestovní kancelář je povinna v souladu
s rozsahem předmětu podnikání udělené koncese
předávat pojišťovně měsíčně, nejpozději do 25. dne
bezprostředně následujícího kalendářního měsíce,
údaje o počtu cestujících, počtu prodaných zájezdů
a zprostředkovaných spojených cestovních služeb,
souhrnné ceně za prodané zájezdy a souhrnné částce
plateb od zákazníků za spojené cestovní služby, výši
záloh za zájezdy, výši tržeb za zájezdy nebo tržeb za
spojené cestovní služby a výši tržeb za prodané
poukazy na zájezd. Na vyžádání je cestovní kancelář
povinna sdělit tyto údaje bez zbytečného odkladu
ministerstvu.“.

33. § 8b včetně nadpisu zní:
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„§ 8b

Bankovní záruka pro případ úpadku

(1) Na banku nebo zahraniční banku, která vy-
stavila bankovní záruku pro případ úpadku cestovní
kanceláře, a na bankovní záruku pro případ úpadku
cestovní kanceláře a na její použití se obdobně pou-
žijí požadavky kladené na pojišťovnu podle § 6
odst. 4 až 8, § 7, § 7a odst. 1 až 3, § 7b odst. 2 až
5, § 7d a 8a. Ustanovení § 7a odst. 4 se použije při-
měřeně.

(2) Bankovní záruku pro případ úpadku lze
sjednat pouze u banky nebo u zahraniční banky,
která je oprávněná působit na území České repu-
bliky.

(3) Sjedná-li banka nebo zahraniční banka s ces-
tovní kanceláří lhůtu podle § 2038 občanského zá-
koníku, nesmí být kratší než 3 měsíce a delší než
6 měsíců.“.

34. V § 9 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) je povinna, nejde-li o cestovní kancelář splňující
podmínky ochrany pro případ úpadku podle
odstavce 4, mít po celou dobu provozování živ-
nosti provozování cestovní kanceláře

1. uhrazen roční příspěvek do garančního
fondu a

2. sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku
nebo sjednánu bankovní záruku pro případ
úpadku,

b) je povinna udržovat v průběhu trvání pojištění
limit pojistného plnění v takové výši, aby v pří-
padě pojistné události byly uspokojeny veškeré
nároky zákazníků podle § 6,“.

35. V § 9 odst. 1 písm. c) se text „§ 2 odst. 2
písm. d)“ nahrazuje textem „§ 2 odst. 3 písm. d)“
a slova „ve smyslu § 2 odst. 1“ se zrušují.

36. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) je povinna upravit v obchodních podmínkách
vybírání záloh na zájezdy a termíny doplatků
ceny před zahájením zájezdu pro jednotlivá
místa určení cesty nebo pobytu,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

37. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , nebo cestovní kancelář uvedená
v § 2 odst. 2“.

38. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) předložit před uzavřením smlouvy o zájezdu
nebo smlouvy vedoucí ke sjednání spojených
cestovních služeb zájemci na jeho žádost doklad
o pojištění záruky pro případ úpadku nebo ban-
kovní záruce pro případ úpadku cestovní kan-
celáře nebo doklad podle odstavce 4,“.

39. V § 9 odst. 3 se slova „Cestovní kancelář
usazená na území jiného státu je povinna před za-
hájením prodeje zájezdů“ nahrazují slovy „Cestovní
kancelář uvedená v § 2 odst. 2, která nezřizuje v Čes-
ké republice pobočku, je povinna před zahájením
prodeje zájezdů nebo zprostředkováním spojených
cestovních služeb na území České republiky“.

40. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Doklad o ochraně pro případ úpadku vy-
daný osobou k tomu oprávněnou ve státě usazení
cestovní kanceláře uvedené v § 2 odst. 2 se uznává
jako rovnocenný s dokladem o ochraně pro případ
úpadku podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

41. V § 9 odst. 5 se slova „Statutární orgán
nebo člen“ nahrazují slovem „Člen“ a slova „nepo-
rušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu“ se nahrazují
slovy „udržovala výši limitu pojistného plnění“.

42. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 9a

(1) Cestovní kancelář a osoba zprostředkováva-
jící podle tohoto zákona prodej zájezdu (dále jen
„prodejce zájezdu“) jsou povinni poskytnout zákaz-
níkovi před tím, než učiní závaznou objednávku,
nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu informace
na příslušném formuláři; vzory formulářů včetně in-
formací v nich uvedených podle jednotlivých typů
zájezdů stanoví ministerstvo vyhláškou; vzory for-
mulářů musí obsahovat informaci, zda se jedná o zá-
jezd nebo spojené cestovní služby, a informaci o způ-
sobu právní ochrany zákazníka.

(2) Prodejce zájezdu, je-li to pro daný zájezd
relevantní, poskytne zákazníkovi kromě informací
podle odstavce 1 také informace o

a) hlavních náležitostech služeb cestovního ruchu,
a to o
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1. místě určení cesty nebo pobytu, trase a délce
pobytu včetně termínů a, je-li součástí uby-
tování, i počet nocí,

2. dopravních prostředcích, jejich vlastnostech
a kategorii, místech, datech a časech odjezdu
a příjezdu, trvání a místech zastávek a do-
pravního spojení; není-li přesný čas ještě sta-
noven, informuje prodejce zájezdu o přibliž-
ném čase odjezdu a příjezdu,

3. umístění, hlavních znacích a případné turis-
tické kategorii, do níž je podle pravidel státu
místa určení cesty nebo pobytu ubytování
zařazeno,

4. stravování,

5. návštěvě, výletech nebo jiných službách za-
hrnutých v celkové ceně zájezdu,

6. tom, zda některá ze služeb cestovního ruchu
bude zákazníkovi poskytována v rámci sku-
piny, a je-li tomu tak a je-li to možné, o při-
bližné velikosti skupiny, pokud to není
zřejmé ze souvislostí,

7. jazyku, v němž se budou poskytovat další
služby cestovního ruchu, závisí-li využití
těchto služeb zákazníkem na ústní komuni-
kaci, a

8. tom, zda jsou cesta nebo pobyt obecně
vhodné pro osoby s omezenou schopností
pohybu, a na žádost zákazníka přesné infor-
mace o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohle-
dem na potřeby konkrétního zákazníka,

b) identifikačních údajích a adrese sídla toho, kdo
zájezd organizuje, a toho, kdo zájezd zákazní-
kovi prodává, jejich telefonních číslech a elektro-
nických adresách,

c) celkové ceně za zájezd včetně daní, poplatků
a jiných obdobných peněžitých plnění a veške-
rých případných dalších nákladů nebo, nelze-li
tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit
před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vznik-
nout,

d) způsobu platby, včetně částky nebo procenta
z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha,
a o časovém rozvrhu pro zaplacení zbývající
části ceny nebo peněžité jistoty, které musí zá-
kazník uhradit nebo poskytnout,

e) minimálním počtu osob nutném k uskutečnění

zájezdu a lhůtě, během níž může cestovní kan-
celář před zahájením zájezdu odstoupit od
smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a) občan-
ského zákoníku,

f) pasových a vízových požadavcích včetně při-
bližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních
formalitách státu určení,

g) tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy
o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti
zaplacení přiměřeného odstupného za před-
časné ukončení závazku ze smlouvy, případně
odstupného za předčasné ukončení závazku ze
smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v sou-
ladu s občanským zákoníkem včetně informace
o výši odstupného,

h) pojištění pro případ krytí nákladů spojených
s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem
nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci
v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

(3) U smluv o zájezdu uzavřených po telefonu
je prodejce zájezdu povinen poskytnout zákazníkovi
informace podle odstavců 1 a 2.

(4) Cestovní kancelář, která uzavře první
smlouvu o službě cestovního ruchu podle § 1b
odst. 1 písm. b) bodu 5 a předá údaje o zákazníkovi
dalšímu podnikateli nebo podnikatelům k uzavření
smlouvy do 24 hodin po potvrzení rezervace první
služby, je povinna před uzavřením další smlouvy
poskytnout zákazníkovi informace podle odstav-
ců 1 a 2. Cestovní kancelář současně poskytne zá-
kazníkovi informace o zájezdu a odpovídající právní
ochraně na příslušném formuláři. Obdobnou povin-
nost týkající se služby cestovního ruchu, kterou na-
bízí, má i podnikatel, který uzavře další smlouvu do
24 hodin od uzavření první smlouvy.

(5) Další podnikatel, jemuž jsou cestovní kan-
celáří podle odstavce 4 poskytnuty údaje o zákazní-
kovi, je povinen informovat cestovní kancelář, která
uzavřela první smlouvu, o uzavření smlouvy vedoucí
k vytvoření souboru služeb odpovídajícího zájezdu
a poskytnout cestovní kanceláři informace nezbytné
pro splnění povinností cestovní kanceláře souvisejí-
cích s prodejem zájezdu. Jakmile je cestovní kancelář
informována o vytvoření souboru služeb odpovída-
jícím zájezdu, je povinna poskytnout zákazníkovi
v textové podobě informace podle odstavce 2.

(6) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být
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poskytnuty jasným, srozumitelným a zřetelným
způsobem. Jsou-li poskytovány písemně, musí být
čitelné.

(7) Před uzavřením smlouvy o zájezdu mohou
být informace uvedené v odstavci 2 písm. a), c) až e)
a g) změněny jen v případě, že se prodejce zájezdu na
změně se zákazníkem dohodl. Prodejce zájezdu sdělí
zákazníkovi před uzavřením smlouvy o zájezdu
všechny změny týkající se informací podle od-
stavce 2 jasným, srozumitelným a zřetelným způso-
bem.

(8) Prodejce zájezdu odpovídá za chyby v dů-
sledku technických závad rezervačního systému,
které mu lze přičíst. Pokud provádí rezervaci zá-
jezdu nebo služeb cestovního ruchu, které jsou sou-
částí spojených cestovních služeb, odpovídá za
chyby, k nimž došlo během rezervace. Odpověd-
nosti se zprostí, pokud prokáže, že chyby při rezer-
vaci lze přičíst zákazníkovi nebo byly způsobeny
nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.

§ 9b

Zprostředkování prodeje zájezdu
pro pořadatele zájezdu usazeného mimo

Evropský hospodářský prostor

(1) Na prodejce usazeného v České republice se
při zprostředkování prodeje zájezdu pro pořadatele
usazeného mimo Evropský hospodářský prostor ob-
dobně použijí
a) ustanovení § 2537 až 2549a občanského záko-

níku a ustanovení o zajištění ochrany pro pří-
pad úpadku cestovní kanceláře podle tohoto zá-
kona a

b) ustanovení upravující povinnosti cestovní agen-
tury uvedené v § 3 odst. 4.

(2) Ustanovení odstavce 1 se na prodejce zá-
jezdu nevztahuje, pokud prokáže, že pořadatel usa-
zený mimo Evropský hospodářský prostor splňuje
povinnosti podle odstavce 1.

§ 9c

Informace o spojených cestovních službách

(1) Cestovní kancelář před uzavřením smlouvy
na službu, která je součástí spojených cestovních slu-
žeb, jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem
informuje zákazníka o tom, že na něj se
a) nevztahuje žádné z práv, která se vztahují vý-

hradně na zájezdy, a že za řádné poskytování
jednotlivých služeb cestovního ruchu odpovídá
výlučně jejich poskytovatel, a

b) vztahuje ochrana pro případ úpadku cestovní
kanceláře podle § 6 odst. 2.

(2) Informace podle odstavce 1 poskytne ces-
tovní kancelář zprostředkovávající spojené cestovní
služby zákazníkovi na příslušném formuláři. Pokud
se na konkrétní typ spojené cestovní služby žádný
z formulářů uvedených ve vyhlášce nevztahuje, po-
skytne cestovní kancelář informace v nich obsažené.
Vzory formulářů včetně informací v nich uvedených
podle jednotlivých typů spojených cestovních služeb
stanoví ministerstvo vyhláškou. Vzory formulářů
musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd
nebo spojené cestovní služby, a informaci o způsobu
právní ochrany zákazníka.

(3) Pokud cestovní kancelář zprostředkováva-
jící spojené cestovní služby nesplní povinnosti podle
odstavce 1, platí ve vztahu k jednotlivým službám
cestovního ruchu, které jsou součástí spojených ces-
tovních služeb, práva a povinnosti stanovené
v § 2532 až 2544a občanského zákoníku pro zájezd.

(4) Podnikatel, který uzavřel se zákazníkem
smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchu,
která je součástí spojených cestovních služeb, infor-
muje o tom cestovní kancelář, která pro zákazníka
zprostředkovává spojené cestovní služby.

§ 9d

Prohlášení cestovní kanceláře

Prohlášení cestovní kanceláře, že vystupuje vý-
lučně jako poskytovatel služby cestovního ruchu,
prostředník nebo jiná osoba nebo že zájezd nebo
spojené cestovní služby nejsou zájezdem nebo spo-
jenými cestovními službami, nezbavuje tuto cestovní
kancelář povinností, které jí tento zákon nebo jiné
právní předpisy ukládají.“.

43. § 10 se zrušuje.

44. Nadpis § 10a zní: „Kontrola dodržování
povinností“.

45. V § 10a odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Kontrolu vykonávají

a) obecní živnostenské úřady, nebo
b) ministerstvo u povinností stanovených v § 3

odst. 4 písm. c), § 8a odst. 1 písm. b), § 8a
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odst. 2, § 8a odst. 4, pokud jde o cestovní kan-
celář, § 8a odst. 5, § 9 odst. 1 písm. a) a b)
a v § 9 odst. 3 a 4; při výkonu kontroly minis-
terstvo zejména dozírá, zda cestovní kancelář
splňuje podmínky ochrany pro případ úpadku
stanovené v tomto zákoně.

(2) Zjistí-li ministerstvo při výkonu kontroly,
že cestovní kancelář nesplnila vůči pojišťovně, s níž
uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ
úpadku, nebo vůči bance, která vystavila bankovní
záruku pro případ úpadku, některou z povinností
uložených jí tímto zákonem nebo že cestovní kance-
lář uvedená v § 2 odst. 1 nemá uhrazený příspěvek
do garančního fondu, stanoví cestovní kanceláři při-
měřenou lhůtu ke splnění této povinnosti a, vyža-
duje-li to ochrana zájmů zákazníků cestovní kance-
láře, do splnění této povinnosti zakáže cestovní kan-
celáři uzavírat smlouvy o zájezdu nebo smlouvy
o poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou
součástí spojených cestovních služeb, a rozšiřovat
předmět smluv již uzavřených.

(3) Cestovní kancelář oznámí bez odkladu mi-
nisterstvu, že nesplněné povinnosti zjištěné při vý-
konu kontroly podle odstavce 2 již splnila; minister-
stvo o tom na žádost cestovní kanceláře vydá osvěd-
čení.“.

46. V § 10a odst. 4 se text „písm. b)“ zrušuje.

47. V § 10a se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Ministerstvo je za Českou republiku kon-
taktním místem pro spolupráci správních orgánů
členských států Evropské unie a dohled nad pořada-
teli zájezdů, kteří působí v členských státech Evrop-
ské unie.

(7) V případě pochybností o ochraně pro pří-
pad úpadku pořadatele zájezdu z jiného členského
státu Evropské unie požádá ministerstvo o potřebné
údaje nebo informace členský stát Evropské unie,
v němž je pořadatel zájezdu usazen. Na žádost kon-
taktního místa z jiného členského státu Evropské
unie ministerstvo odpovídá co nejrychleji s ohledem
na naléhavost a složitost případu. První odpověď mi-
nisterstvo zašle vždy do 15 pracovních dnů od ob-
držení žádosti.“.

48. § 10b včetně nadpisu zní:

„§ 10b

Přestupky právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Podnikatel, který uzavře se zákazníkem
smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchu,
která je součástí spojených cestovních služeb, se do-
pustí přestupku tím, že neinformuje cestovní kance-
lář podle § 9c odst. 4.

(2) Cestovní agentura se dopustí přestupku tím,
že

a) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné
materiály určené zákazníkovi podle § 3 odst. 3,

b) nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 4,

c) neinformuje zákazníka podle § 9a odst. 1 nebo
4, nebo

d) nesplní některou z povinností stanovených pro
prodejce zájezdu podle § 9b.

(3) Cestovní kancelář se dopustí přestupku tím,
že

a) poruší povinnost podle § 6 odst. 7 v části věty
za středníkem,

b) nevede evidenci podle § 7b odst. 4,

c) neinformuje pojišťovnu podle § 8a odst. 1
písm. b) nebo podle § 8a odst. 5 nebo neinfor-
muje banku nebo zahraniční banku podle § 8b
odst. 1,

d) nepředloží ministerstvu smlouvu o pojištění zá-
ruky pro případ úpadku nebo platnou pojistku
podle § 8a odst. 2, nebo bankovní záruku pro
případ úpadku podle § 8b,

e) neinformuje ministerstvo podle § 8a odst. 4
nebo 5,

f) nezaplatí příspěvek do garančního fondu podle
§ 9 odst. 1 písm. a) bodu 1,

g) nesplní povinnost podle § 9 odst. 1 písm. b),

h) neupraví v obchodních podmínkách vybírání
záloh na zájezdy a termíny doplatků podle § 9
odst. 1 písm. d),

i) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné
materiály určené zákazníkovi podle § 9 odst. 1
písm. e),

j) před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o spojených cestovních službách na
žádost zájemce nepředloží doklad o pojištění
záruky pro případ úpadku nebo doklad o ban-
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kovní záruce pro případ úpadku podle § 9
odst. 2 písm. a),

k) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 2
písm. b),

l) neinformuje zákazníka před uzavřením
smlouvy o zájezdu podle § 9a,

m) nesplní některou z povinností stanovených pro
prodejce zájezdu podle § 9b,

n) nesplní některou z povinností podle § 9c odst. 1
nebo 2, nebo

o) v rozporu s rozhodnutím ministerstva podle
§ 10a odst. 2 uzavírá smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu,
které jsou součástí spojených cestovních služeb,
nebo rozšiřuje předmět smluv již uzavřených.

(4) Cestovní kancelář se dále dopustí přestupku
tím, že

a) nevydá zákazníkovi bezprostředně po uzavření
smlouvy o zájezdu potvrzení o zájezdu podle
§ 2525 odst. 1 nebo 2 občanského zákoníku,

b) nedoručí zákazníkovi ve stanoveném termínu
před zahájením zájezdu údaje o plánovaných
časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odba-
vení, plánovaných časech zastávek, dopravním
spojení a příjezdu nebo mu nepředá nezbytné
stvrzenky, poukázky a přepravní doklady podle
§ 2529 občanského zákoníku, nebo

c) nevrátí zákazníkovi platby podle § 2536a ob-
čanského zákoníku.

(5) Cestovní kancelář podle § 2 odst. 2 se do-
pustí přestupku tím, že před zahájením prodeje zá-
jezdů neinformuje ministerstvo podle § 9 odst. 3.

(6) Právnická osoba se jako člen statutárního
orgánu cestovní kanceláře dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 9 odst. 5 nezajistí, aby cestovní
kancelář splnila povinnost podle § 9 odst. 1 písm. b).

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
nebo 2 nebo odstavce 3 písm. a), c), e), h), i), j),
k) nebo m) nebo odstavce 5,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 3 písm. b), d), f), g), l), n) nebo o) nebo
odstavce 4 nebo 6.“.

49. V § 10c odst. 1 se slova „statutární orgán
nebo“ zrušují, text „§ 9 odst. 4“ se nahrazuje textem

„§ 9 odst. 5“ a slova „neporušila zákaz uzavřít
smlouvu o zájezdu“ se nahrazují slovy „splnila po-
vinnost“.

50. § 10d včetně nadpisu zní:

„§ 10d

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
obecní živnostenský úřad.

(2) Přestupky podle § 10b odst. 2 písm. b), jde-
-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4 písm. c),
§ 10b odst. 3 písm. c), d), e), f), g), § 10b odst. 3
písm. k), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 9
odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c),
§ 10b odst. 5 a 6 a § 10c odst. 1 projednává minis-
terstvo.

(3) Obecní živnostenský úřad zašle minister-
stvu stejnopis pravomocného rozhodnutí, kterým
byla uznána vina.“.

51. Za § 10d se vkládá nový § 10e, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10e

Závažné porušení podmínek stanovených
tímto zákonem

Za závažné porušení podmínek stanovených
tímto zákonem se pro účely živnostenského zá-
kona13) vždy považuje porušení povinnosti podle
§ 3 odst. 2 nebo § 9 odst. 1 písm. a) nebo c).“.

52. V části první se za § 10e vkládá nová hla-
va III, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 15 zní:

„HLAVA III

GARANČNÍ FOND

§ 10f

Peněžní prostředky garančního fondu

(1) Garanční fond je účelovým sdružením pe-
něžních prostředků. Garanční fond tvoří peněžní
prostředky z příspěvků cestovních kanceláří podle
§ 10g odst. 1 až 4, pokuty vybrané za přestupky
podle § 10b odst. 3 písm. g), § 10b odst. 6 a § 10c
odst. 1 a peněžní prostředky obstarané Státním fon-
dem rozvoje bydlení podle § 10g odst. 5. Prostředky
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sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České
republiky, hospodaření s těmito prostředky přísluší
Státnímu fondu rozvoje bydlení.

(2) Výběr příspěvků od cestovních kanceláří do
garančního fondu a vyplácení peněžních prostředků
garančního fondu v souladu s tímto zákonem zajiš-
ťuje Státní fond rozvoje bydlení15).

(3) Státní fond rozvoje bydlení ukládá peněžní
prostředky sdružené v garančním fondu na odděle-
ném účtu.

§ 10g

Roční příspěvek do garančního fondu

(1) Základem pro výpočet ročního příspěvku
cestovní kanceláře do garančního fondu jsou roční
plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zá-
jezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou
součástí spojených cestovních služeb; pokud tyto
tržby mají být nižší než tržby dosažené cestovní
kanceláří v předchozím roce, pak jsou základnou
pro výpočet ročního příspěvku tržby z prodeje zá-
jezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou
součástí spojených cestovních služeb v předchozím
roce.

(2) Základem pro výpočet ročního příspěvku
nově vzniklé cestovní kanceláře jsou plánované tržby
cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje slu-
žeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených
cestovních služeb za období od jejího vzniku do
konce kalendářního roku, ve kterém vznikla.

(3) Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře
činí nejvýše 0,1 % ze základu pro výpočet ročního
příspěvku do garančního fondu. Výši ročního pří-
spěvku cestovní kanceláře platnou vždy od 1. ledna
následujícího kalendářního roku stanoví ministerstvo
vyhláškou, a to do 30. září běžného kalendářního
roku. Nebude-li do tohoto data vyhláška pro násle-
dující kalendářní rok vydána, bude výše ročního pří-
spěvku cestovní kanceláře na následující kalendářní
rok shodná s jeho výší v předchozím roce. Kon-
krétní výši ročního příspěvku stanoví ministerstvo
s ohledem na počet cestovních kanceláří, celkovou
výši tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby,
počet úpadků cestovních kanceláří, výši ročního
plnění z garančního fondu a výši prostředků sdruže-
ných v garančním fondu.

(4) Roční příspěvek je splatný do 31. prosince

předchozího běžného kalendářního roku. V přípa-
dech podle odstavce 2 musí být roční příspěvek
uhrazen před podáním žádosti o koncesi. Pokud ne-
bude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond roz-
voje bydlení zaplacený příspěvek bez zbytečného
odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí
o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení
o udělení koncese.

(5) V případě, že prostředky v garančním fondu
nepostačují k vyplacení peněžních prostředků z ga-
rančního fondu, obstará si Státní fond rozvoje by-
dlení potřebné peněžní prostředky na finančním
trhu. Státní fond rozvoje bydlení dbá, aby pod-
mínky, za kterých jsou peněžní prostředky do ga-
rančního fondu poskytnuty, byly pro něj co nejvý-
hodnější. Pokud si Státní fond rozvoje bydlení pe-
něžní prostředky na finančním trhu neobstará, může
mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního zřetele
hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční
výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu pro-
střednictvím kapitoly ministerstva.

§ 10h

Ověření úhrady ročního příspěvku
do garančního fondu

(1) Neprodleně po uplynutí lhůty splatnosti
ročního příspěvku do garančního fondu Státní fond
rozvoje bydlení ověří, zda došlo k úhradě tohoto
ročního příspěvku. O výsledku ověření informuje
ministerstvo.

(2) Státní fond rozvoje bydlení při ověřování,
zda došlo k úhradě ročního příspěvku do garančního
fondu, spolupracuje s ministerstvem.

§ 10i

Vyplácení peněžních prostředků
z garančního fondu

(1) V případě, že pojišťovna po ukončení še-
tření pojistné události zjistí, že finanční částka na
úhrady zákazníkům v celém rozsahu překročí sjed-
naný limit pojistného plnění, předloží do 14 dnů od
tohoto zjištění garančnímu fondu seznam zákazníků
včetně jejich zákonných nároků přesahujících limit
pojistného plnění a pojistnou smlouvu, na základě
které je plněno. Seznam musí obsahovat jména a pří-
jmení zákazníků, jejich adresy, požadovanou částku
nároku u každého zákazníka a celkovou částku pře-
sahující limit pojistného plnění.
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(2) Státní fond rozvoje bydlení nejpozději do
14 dnů od obdržení podkladů od pojišťovny podle
odstavce 1 zašle pojišťovně celkovou částku přesahu-
jící limit pojistného plnění. Po obdržení platby po-
jišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky
podle § 6 v plném rozsahu.

(3) V případě sjednání bankovní záruky pro
případ úpadku cestovní kanceláří s bankou podle
§ 8b se postupuje při vyplácení peněžních pro-
středků z garančního fondu nad stanovený limit ban-
kovní záruky pro případ úpadku obdobně jako při
vyplácení peněžních prostředků z garančního fondu
nad stanovený limit pojistného plnění při pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

15) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné
osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

53. § 11 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Cestovní kancelář, která požádá do 1 měsíce
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o změnu
koncese pro provozování živnosti „Provozování ces-
tovní kanceláře – zprostředkování spojených cestov-
ních služeb“, je oprávněna zprostředkovávat spojené
cestovní služby ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně
koncese, o zamítnutí žádosti o změnu koncese nebo
o zastavení řízení o změně koncese.

2. Cestovní agentura, která požádá do 1 měsíce
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání
koncese pro provozování živnosti „Provozování ces-
tovní kanceláře – zprostředkování spojených cestov-
ních služeb“, je oprávněna zprostředkovávat spojené
cestovní služby ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese, o zamítnutí žádosti o udělení koncese nebo
o zastavení řízení o udělení koncese.

3. Cestovní kancelář uvedená v bodu 1 nebo
cestovní agentura uvedená v bodu 2 jsou do dne na-
bytí právní moci rozhodnutí uvedeného v bodu 1
nebo 2 povinny dodržovat při zprostředkování spo-
jených cestovních služeb povinnosti podle zákona

č. 159/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, včetně povinnosti zaplatit
roční příspěvek do garančního fondu cestovních
kanceláří.

4. Ustanovení § 10i zákona č. 159/1999 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se nevztahuje na případy, kdy k úpadku ces-
tovní kanceláře dojde přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

5. Základem pro výpočet ročního příspěvku do
garančního fondu podle § 10g odst. 1 zákona č. 159/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pro rok 2018 jsou plánované
tržby cestovní kanceláře pro druhé pololetí roku
2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu,
které jsou součástí spojených cestovních služeb.
Výše tohoto příspěvku činí 0,1 % ze základu a tento
příspěvek je splatný do 2 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Obdobně to platí pro zá-
klad a výši ročního příspěvku nově vzniklé cestovní
kanceláře do garančního fondu.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/
/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/
/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/
/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/
/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/
/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/
/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/
/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/
/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/
/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/
/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/
/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/
/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/
/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/
/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/
/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/
/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/
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/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/
/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/
/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/
/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/
/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/
/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona

č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona
č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona
č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb. a zákona
č. 289/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIV-
NOSTI u živnosti s předmětem podnikání „Provo-
zování cestovní kanceláře“ se v prvním sloupci pod
název živnosti „Provozování cestovní kanceláře“
vkládají slova
„– pořádání zájezdů
– zprostředkování spojených cestovních služeb“.

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIV-
NOSTI u živnosti s předmětem podnikání „Provo-
zování cestovní kanceláře“ v pátém sloupci se slova
„zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního
ruchu, ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro koncesovanou
živnost „Provozování cestovní kanceláře“ a volnou
živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“ vydaná podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají za-
chována i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
není-li dále stanoveno jinak.

2. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat
koncesovanou živnost „Provozování cestovní kance-
láře“ podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po
uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost
„Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů,
– zprostředkování spojených cestovních služeb“
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pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování
cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změnu
předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do
živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat
koncesovanou živnost „Provozování cestovní kance-
láře“ nebo volnou živnost „Výroba, obchod, a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zá-
kona“ a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona požádá o koncesi „Provozování ces-
tovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředko-
vání spojených cestovních služeb“ nebo o změnu
koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozo-
vání cestovní kanceláře – zprostředkování spojených
cestovních služeb“, je oprávněn zprostředkovávat
spojené cestovní služby na základě svého dosavad-
ního oprávnění až do doby nabytí právní moci roz-
hodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usne-
sení o zastavení řízení. Úkony provedené podle to-
hoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.

4. Žádosti o vydání koncese pro „Provozování
cestovní kanceláře“, o kterých nebylo přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně roz-
hodnuto, se projednají podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. V

V § 1 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu
rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech pře-
vodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národ-
ního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb., a zákona
č. 276/2012 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od
cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních
kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto
fondu podle zákona upravujícího některé podmínky
podnikání a výkon některých činností v oblasti ces-
tovního ruchu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna občanského zákoníku

Čl. VI

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017
Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Směr-
nice Rady ze dne 13. června 1990 o souborných služ-
bách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS).“
nahrazují slovy „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015
o souborných cestovních službách a spojených ces-
tovních službách, o změně nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení
směrnice Rady 90/314/EHS.“.

2. V § 1811 odst. 2 písm. c) se slova „a po-
platků“ nahrazují slovy „ , poplatků a jiných obdob-
ných peněžitých plnění“.

3. V § 1820 odst. 1 písm. e) se za slovo „poplat-
cích“ vkládají slova „ , jiných obdobných peněžitých
plněních“.

4. V § 1821 se slova „a poplatcích“ nahrazují
slovy „ , poplatcích a jiných obdobných peněžitých
plněních“ a za slovo „poplatky“ se vkládají slova
„ , jiná obdobná peněžitá plnění“.

5. V § 1840 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písme-
na f) až i).

6. V § 1840 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí
ani na smlouvu o zájezdu. Má-li však být tato
smlouva uzavřena s použitím elektronických pro-
středků, použijí se ustanovení § 1824 a 1827.“.

7. V § 1843 odst. 1 písm. d) se slova „poplatků,
jakož i daní“ nahrazují slovy „daní, poplatků a jiných
obdobných peněžitých plnění“.

8. V § 1866 odst. 1 větě první se slova „člen-
ského poplatku“ nahrazují slovy „úplaty za člen-
ství“.

9. V § 2521 se slova „předem připravený sou-
bor služeb cestovního ruchu (zájezd)“ nahrazují slo-
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vem „zájezd“ a slovo „souhrnnou“ se nahrazuje slo-
vem „celkovou“.

10. V § 2521 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zájezdem je soubor služeb cestovního ru-
chu podle zákona upravujícího některé podmínky
podnikání a výkon některých činností v oblasti ces-
tovního ruchu.“.

11. § 2522 zní:

„§ 2522

Obstarává-li se zájezd na základě několika
smluv, použijí se ustanovení tohoto dílu na všechny
smlouvy.“.

12. V § 2523 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Za pořadatele se považuje také podnikatel,
který předává údaje o zákazníkovi dalšímu podnika-
teli podle zákona upravujícího některé podmínky
podnikání a výkon některých činností v oblasti ces-
tovního ruchu.“.

13. § 2524 zní:

„§ 2524

(1) Pořadatel nebo zprostředkovatel prodeje
zájezdu sdělí zákazníkovi jasným, srozumitelným
a zřetelným způsobem před tím, než učiní závaznou
objednávku, nebo před uzavřením smlouvy údaje
uvedené v zákoně upravujícím některé podmínky
podnikání a výkon některých činností v oblasti ces-
tovního ruchu.

(2) Pokud pořadatel nebo zprostředkovatel
prodeje zájezdu nesdělil zákazníkovi celkovou cenu
zájezdu včetně daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění a veškerých případných dalších
nákladů, není zákazník povinen tyto daně, poplatky,
jiná obdobná peněžitá plnění a další náklady uhradit.
To platí i v případě, že nelze tyto daně, poplatky, jiná
obdobná peněžitá plnění a další náklady přiměřeným
způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, a v pří-
padě, že pořadatel nebo zprostředkovatel prodeje zá-
jezdu nesdělil zákazníkovi druh dalších nákladů, jež
mu mohou ještě vzniknout.“.

14. V nadpisu nad označením § 2525 se za slovo
„Potvrzení“ vkládá slovo „o“.

15. V § 2525 odst. 1 se na konci textu věty

první doplňují slova „v textové podobě“ a věta druhá
se zrušuje.

16. V § 2525 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Je-li smlouva uzavřena za současné fyzické
přítomnosti smluvních stran, může zákazník poža-
dovat její vyhotovení na listině.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

17. V § 2525 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) U smluv uzavřených mimo obchodní pro-
story podle § 1828 musí být smlouva nebo potvrzení
o zájezdu poskytnuto zákazníkovi na listině; na ji-
ném trvalém nosiči jen, pokud s tím zákazník sou-
hlasí.“.

18. V § 2526 se slova „svém pojištění podle ji-
ného právního předpisu vystavený pojistitelem“ na-
hrazují slovy „sjednaném pojištění pro případ
úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o ban-
kovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou
nebo zahraniční bankou“.

19. § 2527 včetně nadpisu zní:

„§ 2527

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu

Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede

a) místo určení cesty nebo pobytu, trasu a délku
pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubyto-
vání, i počet nocí,

b) ujednané dopravní prostředky, jejich vlastnosti
a kategorie, místa, data a časy odjezdu a pří-
jezdu, trvání a místa zastávek a dopravní spo-
jení; není-li přesný čas ještě stanoven, sdělí po-
řadatel a tam, kde je to významné, zprostředko-
vatel prodeje zájezdu zákazníkovi přibližný čas
odjezdu a příjezdu,

c) umístění, hlavní znaky a případnou turistickou
kategorii, do níž je podle pravidel státu místa
určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno,

d) ujednané stravování,

e) návštěvy, výlety nebo jiné služby zahrnuté v cel-
kové ceně zájezdu,

f) údaj, zda některá ze služeb cestovního ruchu
bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny
a, je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné
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velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze sou-
vislostí,

g) jazyk, v němž se služby cestovního ruchu po-
skytují, závisí-li využití těchto služeb zákazní-
kem na ústní komunikaci, a

h) údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné
pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na
žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo
pobytu s ohledem na potřeby zákazníka.“.

20. § 2528 včetně nadpisu zní:

„§ 2528

Další náležitosti potvrzení o zájezdu

(1) Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo adresu by-
dliště pořadatele, popřípadě i adresu nebo by-
dliště zprostředkovatele prodeje zájezdu, jejich
telefonní čísla a elektronické adresy,

b) celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků
nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veš-
kerých případných dalších nákladů nebo, nelze-
-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit
před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vznik-
nout,

c) způsob platby včetně částky nebo procenta
z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a ča-
sový rozvrh pro zaplacení zbývající části ceny,
nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhra-
dit nebo poskytnout,

d) nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zá-
jezdu a lhůtu, během níž může pořadatel
odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1
písm. a),

e) obecné údaje o pasových a vízových požadav-
cích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz
a údaje o zdravotních požadavcích státu určení,

f) údaj, že zákazník může odstoupit od smlouvy
kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení
přiměřeného odstupného za předčasné ukon-
čení závazku ze smlouvy, případně odstupného
stanoveného pořadatelem v souladu se zákonem
upravujícím některé podmínky podnikání a vý-
kon některých činností v oblasti cestovního ru-
chu,

g) údaj o pojištění pro případ krytí nákladů spoje-
ných s ukončením závazku ze smlouvy zákaz-

níkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících re-
patriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti,

h) zvláštní požadavky zákazníka, které pořadatel
přijal,

i) název a kontaktní údaje subjektu, který má po-
skytnout ochranu pro případ úpadku, včetně
jeho adresy, a je-li to důležité, název přísluš-
ného orgánu určeného daným členským státem
pro tento účel a jeho kontaktní údaje,

j) jméno, adresu, telefonní číslo, elektronickou ad-
resu a případně faxové číslo místního zástupce
pořadatele, kontaktního místa nebo jiné služby,
které zákazníkovi umožní urychleně pořadatele
kontaktovat a účinně s ním komunikovat, požá-
dat o pomoc, ocitne-li se zákazník v nesnázích,
nebo vytknout vadu zájezdu,

k) údaj, že zákazník musí v souladu s § 2537
odst. 2 vytknout vadu zájezdu,

l) údaje umožňující spojit se s nezletilým nebo
s osobou, která za nezletilého odpovídá v místě
jeho pobytu, cestuje-li nezletilý bez doprovodu
osoby, která o něj pečuje, a zahrnuje-li zájezd
ubytování,

m) údaje o dostupných vnitřních postupech vyři-
zování stížností a o způsobech alternativního
řešení sporů podle jiného právního předpisu,

n) údaj o právu zákazníka postoupit smlouvu
v souladu s § 2532,

o) lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se
zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, a

p) případné další podmínky, které musí účastník
zájezdu splňovat, jsou-li pro určení podmínek
důvody.

(2) V potvrzení o zájezdu pořadatel rovněž
sdělí, že odpovídá za řádné poskytnutí všech sjedna-
ných služeb cestovního ruchu a že má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.“.

21. V § 2529 odstavec 2 zní:

„(2) Pořadatel sdělí v rámci údajů podle od-
stavce 1 zejména údaje o plánovaných časech od-
jezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánova-
ných časech zastávek, dopravním spojení a pří-
jezdu.“.

22. V § 2529 odst. 3 se slova „Vyžadují-li to
okolnosti,“ nahrazují slovy „Spolu s poskytnutím
údajů podle odstavce 2“ a za slovo „lhůtě“ se vklá-

Sbírka zákonů č. 111 / 2018Strana 1434 Částka 56



dají slova „nezbytné stvrzenky, poukázky a pře-
pravní doklady, zejména“.

23. Nad označení § 2530 se vkládá nadpis,
který zní: „Změna ceny zájezdu“.

24. Nadpis pod označením § 2530 se zrušuje.

25. V § 2530 odstavec 1 zní:

„(1) Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z dů-
vodů stanovených v odstavci 2, pokud

a) je to výslovně ujednáno,

b) zákazník má právo na snížení ceny zájezdu
z důvodu snížení nákladů uvedených v od-
stavci 2, ke kterému dojde v době mezi uzavře-
ním smlouvy a zahájením zájezdu, a

c) je ujednán způsob výpočtu cenových úprav.“.

26. V § 2530 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „do jedenadvacátého dne před sjednaným
okamžikem zahájení zájezdu“ zrušují.

27. V § 2530 odst. 2 písm. a) se slovo „včetně“
nahrazuje slovy „vyplývající ze zvýšení“ a na konci
textu písmene a) se doplňují slova „nebo jiných
zdrojů energie“.

28. V § 2530 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá
plnění nebo úplaty z cestovních služeb posky-
tovaných podle smlouvy třetími stranami, které
se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu,
včetně plateb spojených s dopravou, nebo“.

29. V § 2530 odst. 2 písm. c) se slova „v prů-
měru o více než 10 %“ zrušují.

30. Za § 2530 se vkládá nový § 2530a, který zní:

„§ 2530a

(1) Pořadatel doručí oznámení o zvýšení ceny
podle § 2530 odst. 2 v textové podobě zákazníkovi
nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu.
Oznámení musí být jasné a srozumitelné a musí ob-
sahovat zdůvodnění zvýšení ceny a výpočet tohoto
zvýšení. Doručí-li pořadatel oznámení o zvýšení
ceny zákazníkovi později než dvacátý den před za-
hájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

(2) V případě snížení ceny zájezdu podle § 2530
odst. 1 má pořadatel právo na odečtení skutečných
administrativních nákladů od částky, jež má být zá-
kazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je pořadatel

povinen tyto skutečné administrativní náklady dolo-
žit.“.

31. § 2531 včetně nadpisu zní:

„§ 2531

Změna závazku ze smlouvy

(1) Pořadatel může změnit závazek ze smlouvy,

a) vyhradil-li si toto právo ve smlouvě,

b) jde-li o nepodstatnou změnu a

c) oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným
a srozumitelným způsobem údaje o změně.

(2) Navrhne-li pořadatel v souladu s § 2530
zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může
zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od
smlouvy ve lhůtě podle smlouvy, aniž by musel hra-
dit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta
pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí
skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zá-
kazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změ-
nou ceny zájezdu souhlasí. Obdobně se postupuje
i v případě, že vnější okolnosti nutí pořadatele pod-
statně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu
uvedených v § 2527 nebo nemůže-li pořadatel splnit
zvláštní požadavky zákazníka, které přijal podle
§ 2528 odst. 1 písm. h).

(3) Pořadatel oznámí zákazníkovi společně
s předložením návrhu na změnu závazku podle od-
stavce 2 jasným, srozumitelným a zřetelným způso-
bem a bez zbytečného odkladu informace zazname-
nané v textové podobě, a to

a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,

b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od
smlouvy,

c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od
smlouvy, a

d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho
ceně.

(4) Náležitosti zájezdu uvedené v § 2527
a § 2528 písm. b) až d) a f) mohou být měněny pouze
s výslovným souhlasem zákazníka.

(5) Jestliže se v důsledku změny závazku ze
smlouvy v souladu s odstavcem 2 sníží jakost nebo
náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou
slevu.“.
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32. V § 2532 odst. 2 větě první se za slovo
„oznámení“ vkládají slova „v textové podobě“.

33. V § 2532 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Pořadatel nebo zprostředkovatel prodeje
zájezdu

a) sdělí postupiteli skutečné náklady spojené s po-
stoupením smlouvy; tyto náklady nesmějí být
nepřiměřené a nesmějí překročit náklady sku-
tečně vynaložené na postoupení smlouvy, a

b) doloží postupiteli náklady uvedené pod písme-
nem a).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

34. V § 2532 odst. 4 se za slovo „zaplacení“
vkládá slovo „doplatku“, za slovo „úhradě“ se vklá-
dají slova „jakýchkoli dodatečných“ a za slovo
„změnou“ se vkládají slova „v osobě“.

35. V § 2533 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li ujednáno odstupné, musí být jeho
výše přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí
od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy
a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očeká-
vané úspory nákladů a na příjmy z náhradního vy-
užití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno od-
stupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené
o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití
služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka pořa-
datel výši odstupného odůvodní.“.

36. § 2534 až 2536 znějí:

„§ 2534

Odstoupil-li zákazník od smlouvy podle § 2531
odst. 2, vrátí pořadatel bez zbytečného odkladu, nej-
později do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veš-
keré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho pro-
spěch. Ustanovení § 2542 až 2544a, § 2913 odst. 2
a § 2918 o náhradě škody se použijí přiměřeně.

§ 2535

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před
zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže
v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, které mají významný dopad na poskyto-
vání zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení

cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník
právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zá-
jezd, nemá však právo na náhradu škody.

§ 2536

(1) Pořadatel může odstoupit od smlouvy, po-
kud

a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než
nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel
oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě
určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než

1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících déle než šest dní,

2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících dva až šest dní,

3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu
v případě cest trvajících méně než dva dny,
nebo

b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu ozná-
mil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě
před zahájením zájezdu.

(2) Pořadatel v těchto případech vrátí zákazní-
kovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu
však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.“.

37. Za § 2536 se vkládá nový § 2536a, který zní:

„§ 2536a

Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po
ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhra-
zené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd,
v případech stanovených tímto zákonem pak snížené
o odstupné za předčasné ukončení závazku ze
smlouvy.“.

38. § 2537 až 2539 včetně nadpisu znějí:

„Vady zájezdu

§ 2537

(1) Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb
cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskyto-
vána v souladu se smlouvou.

(2) Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne
pořadateli vadu zájezdu. Zákazník zároveň určí při-
měřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel
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odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité
nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž
prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu.
Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákaz-
níka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí
lhůty považuje i jejich doručení zprostředkovateli
prodeje zájezdu.

(3) Pořadatel odstraní vadu zájezdu, ledaže to
není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepři-
měřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu
dotčených služeb cestovního ruchu.

(4) Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle
odstavce 2, má zákazník právo odstranit vadu sám
a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li
o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od
smlouvy bez zaplacení odstupného.

§ 2538

(1) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady
zájezdu, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů
pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud mož-
no stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána
ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí
i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa od-
jezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.

(2) Je-li navrhované náhradní řešení nižší ja-
kosti, než jakou určuje smlouva, poskytne pořadatel
zákazníkovi přiměřenou slevu.

(3) Zákazník může navrhované náhradní řešení
odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co
bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá
sleva přiměřená.

§ 2539

(1) Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, pořadatel
v případě podle § 2537 odst. 4 poskytne zákazníkovi
bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů
pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa od-
jezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní
strany dohodly.

(2) Nelze-li v důsledku nevyhnutelných
a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka
v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na
nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné
kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákaz-
níka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské
unie o právech cestujících vztahujících se k přísluš-

nému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat
delší období, uplatní se tato období.

(3) Omezení výše nákladů podle odstavce 2 se
nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu
ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006
o právech osob se zdravotním postižením a osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké
dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí,
těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na
osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za
předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní po-
třeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zá-
jezdu.

(4) Pořadatel se nemůže zprostit povinnosti po-
dle odstavce 2 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch
příslušného dopravce podle právních předpisů
Evropské unie.“.

39. V § 2540 větě první se za slovo „odkladu“
vkládají slova „v souladu s § 2537 odst. 2“ a věta
druhá se zrušuje.

40. V § 2540 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jde-li o právo zákazníka na slevu, nepři-
hlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí
lhůty.“.

41. § 2541 včetně nadpisu zní:

„§ 2541

Pomoc v nesnázích

(1) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník
v nesnázích nebo v situaci podle § 2539 odst. 2, po-
skytne mu pořadatel neprodleně pomoc, zejména
tím, že mu

a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních
úřadech a konzulární pomoci,

b) je nápomocen se zprostředkováním komuni-
kace na dálku a

c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.

(2) Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může
pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou ná-
hradu skutečně vynaložených nákladů.“.

42. V § 2542 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
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„(2) Vytkl-li zákazník pořadateli vadu podle
§ 2537 a neodstranil-li ji pořadatel, má zákazník
právo na náhradu škody.

(3) Pořadatel se povinnosti k náhradě škody též
zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti
lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskyto-
vání služeb cestovního ruchu zahrnutých do zá-
jezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit.

(4) Jde-li o právo zákazníka na náhradu škody,
nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté pro-
mlčecí lhůty.“.

43. V § 2543 odst. 1 se za slovo „zákazníkovi“
vkládají slova „bez zbytečného odkladu“ a slova „na
majetku“ se zrušují.

44. V § 2544 větě první se za slovo „zájezdu“
vkládají slova „nebo podmínek náhrady škody“,
slova „ , ujedná-li to ve smlouvě“ se zrušují a věta
druhá se nahrazuje větou „V ostatních případech se
nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo
omezuje povinnost pořadatele k náhradě zaviněné
škody nebo újmy způsobené na zdraví, anebo k ujed-
nání o nižším rozsahu náhrady újmy, než činí troj-
násobek celkové ceny zájezdu.“.

45. Za § 2544 se vkládá nový § 2544a, který
včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„§ 2544a

Právem zákazníka na náhradu škody a na po-
skytnutí slevy nejsou dotčena jeho práva jako cestu-
jícího podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a podle mezinárodních úmluv. Náhrada škody
nebo sleva poskytnutá zákazníkovi pořadatelem ze
smlouvy a náhrada škody nebo sleva podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie a podle mezi-
národních smluv se navzájem odečítají.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/
/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě
v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo vý-
znamného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 295/91.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/
/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech
cestujících v železniční přepravě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/
/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců
k cestujícím po moři v případě nehod.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/
/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při
cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/
/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v au-
tobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004.“.

46. Za § 2549 se vkládá nový § 2549a, který zní:

„§ 2549a

K ujednáním omezujícím nebo vylučujícím
zvláštní práva stanovená k ochraně zákazníka se ne-
přihlíží. To platí i v případě, že se zákazník vzdá
zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2018.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 29. května 2018,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „vý-
jimkou“ vkládají slova „způsobu nabytí a“.

2. V § 14a odst. 2 se na konci písmene m) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n), o), p), q),
která znějí:

„n) veřejná vysoká škola, jde-li o veřejné funkcio-
náře uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c), jedná-li
se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci
v rámci její činnosti,

o) Akademie věd České republiky, jde-li o veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),
jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající
funkci v rámci její činnosti,

p) Grantová agentura České republiky, jde-li
o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2
písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vy-
konávající funkci v rámci její činnosti,

q) Technologická agentura České republiky, jde-li
o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2
písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vy-
konávající funkci v rámci její činnosti.“.

3. V § 14b odst. 1 písm. a) se za text „§ 2
odst. 1“ vkládá text „písm. a) až o) a u členů rady
kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni,“ a slovo
„nebo“ se zrušuje.

4. V § 14b odst. 1 se za písmeno a) vkládají
nová písmena b) a c), která znějí:

„b) § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka
primátora statutárního města, starosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy, místostarosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města, zástupce starosty
městské části hlavního města Prahy a členů rady
statutárního města, městské části nebo měst-
ského obvodu územně členěného statutárního
města a městské části hlavního města Prahy,
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni, v rozsahu všech skutečností oznáme-
ných podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), § 11
odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data
a místa narození veřejného funkcionáře a identi-
fikace nemovité věci,

c) § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a ná-
městka primátora statutárního města, starosty
městské části nebo městského obvodu územně
členěného statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy, místostarosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města, zástupce starosty
městské části hlavního města Prahy a členů rady
statutárního města, městské části nebo měst-
ského obvodu územně členěného statutárního
města, městské části hlavního města Prahy, kraje
nebo hlavního města Prahy v rozsahu všech
skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2
písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s výjimkou data
a místa narození veřejného funkcionáře a identi-
fikace nemovité věci, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

5. V § 14c odst. 4 úvodní části ustanovení se za
text „§ 13 odst. 7“ vkládá text „nebo § 14 odst. 2
písm. a)“.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12
odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, učiněných
veřejnými funkcionáři do dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se rozsah nahlížení do registru ozná-
mení určí podle § 14b zákona č. 159/2006 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 1 a 5,
které nabývají účinnosti dnem 1. června 2019.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 29. května 2018,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí

České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna vodního zákona

Čl. I

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých 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 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., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona
č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 3 větě první se za slova „a od-
váděním,“ vkládají slova „akumulací nebo“, za slovo
„čištěním“ se vkládají slova „odpadních vod s násled-
ným vypouštěním do vod povrchových nebo pod-
zemních“ a slova „ , popřípadě jiným zneškodňová-
ním“ se zrušují.

2. V § 7 odst. 3 se za slova „Provozovatelé pří-
stavů“ vkládají slova „ , speciálních servisních zaří-
zení56)“ a za slova „v přístavech nebo pomocí“ se
vkládají slova „speciálních servisních zařízení nebo“.

Poznámka pod čarou č. 56 zní:

„56) Bod 11 přílohy č. 1 k zákonu č. 114/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 4 se za slova „tyto činnosti ne-
zabezpečuje“ vkládají slova „speciální servisní zaří-
zení nebo“.

4. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „do těchto
vod, popřípadě do vod povrchových“ zrušují.

5. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích ko-
mor, chránících stoky jednotné kanalizace před
hydraulickým přetížením, do vod povrcho-
vých.“.

6. V § 9 odst. 3 se slova „§ 88 a 101“ nahrazují
slovy „hlava X díl 1 a hlava XI“.

7. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Oprávněný, který má povolení k nakládání
s vodami s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1
písm. a) bodů 2 až 4 a § 8 odst. 1 písm. c) v celkovém
množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce
nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, ten, kdo má
povolení k nakládání s vodami v tomto množství,
které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem
přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhra-
zeným nerostem, nebo ten, kdo má povolení k na-
kládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1
v množství překračujícím objem podle § 88b, je po-
vinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a pře-
dávat výsledky tohoto měření příslušnému správci
povodí postupem podle § 22 odst. 2.“.

8. § 16 včetně nadpisu zní:

„§ 16

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem
zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní

nebezpečné látky do kanalizace

(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze
mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo
více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo
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prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je
třeba povolení vodoprávního úřadu.

(2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní
vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky
nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více
jednotlivých technologicky vymezených výrob, je
třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro kaž-
dou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní
vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných lá-
tek nebo prioritních nebezpečných látek vypouštěny
do kanalizace, která je součástí výrobního areálu,
a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo
zneškodňování těchto odpadních vod, může vodo-
právní úřad vydat povolení až k místu vypouštění
odpadních vod z tohoto zařízení.

(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38
odst. 10 až 12 použijí obdobně.

(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle od-
stavce 1 povinnost zřídit kontrolní místo a způsob
měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry
jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými
látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami
a způsob, jímž mu budou výsledky měření předá-
vány. Při tom zohlední požadavky schváleného ka-
nalizačního řádu.

(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpeč-
ných látek nebo prioritních nebezpečných látek z od-
padních vod vypouštěných do kanalizace instalo-
váno zařízení s dostatečnou účinností, může vodo-
právní úřad v povolení stanovit místo povinností
podle odstavce 4 podmínky provozu takového zaří-
zení.“.

9. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem
do pozemku, jejichž cílem je následné využití
průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní
vody nebo pro vrty pro využívání energetic-
kého potenciálu podzemních vod.“.

10. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu
podle odstavce 1 posoudí možnost zhoršení dob-
rého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo pod-
zemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením zá-
měru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů,
která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého

stavu nebo dobrého ekologického potenciálu zámě-
rem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní
vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může
vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotče-
ného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží
žadateli usnesením povinnost požádat pro následné
uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a
odst. 8.“.

11. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „§ 108
odst. 2 písm. v)“ nahrazují slovy „§ 108 odst. 3
písm. v)“.

12. V § 23a odst. 8 úvodní část ustanovení zní:
„Zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu
nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru po-
vrchové nebo podzemní vody podle odstavce 7 je
možné pouze na základě výjimky, kterou udělí vo-
doprávní úřad na základě žádosti při současném spl-
nění těchto podmínek:“.

13. V § 23a se za odstavec 8 vkládá nový od-
stavec 9, který zní:

„(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 ne-
lze záměr vedoucí ke zhoršení či znemožnění dosa-
žení dobrého stavu nebo dobrého ekologického po-
tenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod
povolit ani provést.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

14. V § 23a odst. 10 se slova „Výjimky podle
odstavců 5 až 7 lze uplatnit“ nahrazují slovy „Lhůtu
podle odstavce 5 lze prodloužit, méně přísné cíle po-
dle odstavce 6 lze stanovit a výjimku podle od-
stavce 8 lze udělit“.

15. V § 26 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „odst. 3 až 6“ zrušují.

16. V § 26 odst. 4 písm. b) se slova „§ 12
odst. 1 písm. h) bod 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3
písm. a)“.

17. V § 30 odstavec 9 zní:

„(9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní
úřad ochranné pásmo opatřením obecné povahy
zruší.“.

18. V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlast-
níkům“ vkládají slova „nebo nájemcům nebo pach-
týřům“.

19. V § 38 odst. 1 větě první se za slova „(slo-
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žení nebo teplotu)“ vkládají slova „a jejich směsi se
srážkovými vodami“.

20. V § 38 odst. 1 větě druhé se za slova „jsou
i průsakové vody“ vkládají slova „vznikající při pro-
vozování skládek a odkališť nebo během následné
péče o ně“ a slova „ , a dále jsou odpadními vodami
průsakové vody ze skládek odpadu“ se zrušují.

21. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Odpadní vody zneškodňované na komu-
nální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí za-
řízení pro čištění městských odpadních vod vyba-
vené technologií pro likvidaci splašků, musí svým
složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.

(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda
společně jednotnou kanalizací10a), stává se srážková
voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.“.

Dosavadní odstavce 2 až 13 se označují jako od-
stavce 4 až 15.

22. V § 38 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

23. V § 38 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Zneškodňováním odpadních vod se pro účely to-
hoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod po-
vrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich
následným odvozem na čistírnu odpadních vod po-
dle odstavce 8.“.

24. V § 38 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod
a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením
o akreditaci vydaným podle zákona o technických
požadavcích na výrobky57), osvědčením o správné
činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úřed-
ního měření podle zákona o metrologii58), vztahující
se na analytické stanovení relevantních ukazatelů
a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních
vod.“.

Poznámky pod čarou č. 57 a 58 znějí:

„57) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

58) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

25. V § 38 odst. 7 větě první se číslo „4“ na-
hrazuje číslem „6“.

26. V § 38 odst. 7 větě druhé se slova „hodnot

přípustného znečištění odpadních vod z nich vy-
pouštěných stanoví vláda nařízením“ nahrazují slovy
„minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků
označovaných CE v procentech stanoví vláda naří-
zením“.

27. V § 38 odstavec 8 zní:

„(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodto-
kové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňo-
vání odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnos-
tenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je po-
vinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezod-
tokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezod-
tokové jímce, lokalizace jímky, množství odveze-
ných odpadních vod, datum odvozu, název osoby,
která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpad-
ních vod, na které budou odpadní vody zneškod-
něny.“.

28. V § 38 odst. 9 větě druhé se slova „z jed-
notlivých staveb pro bydlení50), jednotlivých“ na-
hrazují slovy „z jedné nebo několika územně sou-
visejících staveb pro bydlení50),“.

29. V § 38 se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Maximální povolené množství odpadních vod vy-
pouštěné z jedné nebo několika územně souvisejí-
cích staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout
15 m3/den.“.

30. V § 38 odst. 10 větě první se slova „jejich
množství a znečištění“ nahrazují slovy „množství
a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní li-
mity) a objemu vypouštěných vod“.

31. V § 38 odst. 10 větě druhé se slova „pří-
pustnými hodnotami znečištění odpadních vod“ na-
hrazují slovy „nejvýše přípustnými hodnotami uka-
zatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy)
stanovenými nařízením vlády“.

32. V § 38 odst. 10 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a nejlepšími dostupnými techni-
kami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod“.

Poznámka pod čarou č. 59 zní:
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„59) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované pre-
venci, ve znění pozdějších předpisů.“.

33. V § 38 odstavec 12 zní:

„(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném
plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy envi-
ronmentální kvality stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad
v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní
limity stanovené podle odstavce 10, popřípadě může
stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodo-
právním úřadem stanovené emisní limity nesmí být
přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlep-
ších dostupných technik v oblasti zneškodňování
odpadních vod59). Uvedený postup platí obdobně
pro případy stanovení ukazatelů znečištění a emis-
ních standardů stanovených nařízením vlády podle
§ 31, 34 a 35.“.

34. V § 38 odst. 14 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „10“.

35. V § 39 odst. 3 větě druhé se slova „a zvlášť
nebezpečných“ zrušují.

36. V § 39 odst. 7 písm. a) se za slova „a udržo-
vání“ vkládá slovo „koryta“.

37. V § 39 odst. 10 se slova „nevztahují od-
stavce 2, 4 a 5“ nahrazují slovy „vztahují odstavce 2,
4 a 5 obdobně“.

38. V § 39 odst. 12 větě první se slovo „ke“
nahrazuje slovy „k rozkladu krmiv a s tím spoje-
nému“.

39. V § 39 odst. 12 větě druhé, § 116 odst. 1
písm. d), § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení,
§ 122 odst. 1 písm. a), § 122 odst. 5 písm. a),
§ 125a odst. 1 písm. d), § 125g odst. 1 úvodní části
ustanovení a v § 125g odst. 1 písm. a) se slovo „zá-
vadné“ zrušuje.

40. V § 42 odst. 1 větě první se za slova „po-
vinnost k ochraně povrchových nebo podzemních
vod“ vkládají slova „nebo původci havárie“ a slova
„(dále jen „původce“)“ se nahrazují slovy „(dále jen
„původce závadného stavu“)“.

41. V § 42 odst. 1 větě třetí se slova „náklady
původce“ nahrazují slovy „jeho náklady“.

42. V § 42 odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

43. V § 42 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“
zrušují.

44. V § 54 odst. 3 se za slova „vodoprávních
úřadů“ vkládají slova „a pro činnost České inspekce
životního prostředí podle § 112“.

45. V § 54 odst. 4 větě druhé se za slova „[§ 8
odst. 1 písm. a) až c)],“ vkládají slova „včetně posou-
zení návrhů hodnot emisních limitů z hlediska sou-
ladu s § 38 odst. 10,“ a za slova „pro udělení sou-
hlasu (§ 17)“ se vkládají slova „ , závazného stanovis-
ka (§ 104 odst. 9) a výjimky podle § 23a odst. 8, a to
včetně posouzení možnosti zhoršení či nemožnosti
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického
potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru
(§ 23a odst. 7), a míry povodňového nebezpečí a po-
vodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)]“.

46. V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná do-
časná ubytovací zařízení“ vkládají slova „ ; to neplatí
pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů,
které byly před stanovením aktivní zóny záplavo-
vého území v tomto místě zřizovány a které lze v pří-
padě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

47. V § 67 odst. 3 větě první se slova „může
vodoprávní úřad stanovit“ nahrazují slovy „stanoví
vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí
nebo povodňového ohrožení“.

48. V části první hlavě X se díly 1 a 3 včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 36a, 38 a 40 zru-
šují.

49. V části první hlavě X se dosavadní označení
„Díl 2“ nahrazuje označením „HLAVA XI“.

Dosavadní hlavy XI až XIII se označují jako hla-
vy XII až XIV.

50. V části první hlavě X se vkládají nové díly 1
až 3, které včetně nadpisů znějí:

„Díl 1

Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1

Poplatek

§ 88

Subjekt poplatku

(1) Poplatníkem poplatku za odebrané množ-
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ství podzemní vody je oprávněný z povolení k od-
běru podzemní vody.

(2) V případě, že oprávněný podle odstavce 1
umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami
podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro ve-
řejnou potřebu podle zákona upravujícího vodo-
vody a kanalizace, je poplatníkem poplatku tento
provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

§ 88a

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odebrané množství
podzemní vody je odběr podzemní vody podle § 8
odst. 1 písm. b) bodu 1.

§ 88b

Osvobození od poplatku

Od poplatku za odebrané množství podzemní
vody se osvobozuje odebírání podzemní vody pro-
vedené poplatníkem na území jedné obce nebo vo-
jenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3

za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v kaž-
dém měsíci kalendářního roku.

§ 88c

Základ poplatku

Základem poplatku za odebrané množství pod-
zemní vody je objem odebrané vody v m3.

§ 88d

Sazba poplatku

Sazba poplatku za odebrané množství pod-
zemní vody je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zá-
konu.

§ 88e

Výpočet poplatku

Poplatek za odebrané množství podzemní vody
se vypočte jako součin základu poplatku a sazby po-
platku.

§ 88f

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané
množství podzemní vody je kalendářní rok.

§ 88g

Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za odebrané množství pod-
zemní vody je z

a) 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území
se odběr podzemní vody uskutečňuje, a

b) 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu život-
ního prostředí České republiky.

§ 88h

Účelovost poplatku

(1) Část výnosu poplatku za odebrané množ-
ství podzemní vody, která je příjmem rozpočtu
kraje, může být použita pouze na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to ze-
jména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní
vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvlášt-
ního účtu podle § 42 odst. 4.

(2) Část výnosu poplatku, která je příjmem
Státního fondu životního prostředí České republiky,
může být použita na zlepšování ochrany kvality
a množství vod a sledování množství a kvality vod.

Oddíl 2

Správa poplatku

§ 88i

Správce poplatku

(1) Správcem poplatku za odebrané množství
podzemní vody je Státní fond životního prostředí
České republiky.

(2) Správu placení poplatku vykonává celní
úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle
sídla nebo místa pobytu poplatníka.

§ 88j

Poplatkové přiznání

(1) Poplatník poplatku za odebrané množství
podzemní vody je povinen podat poplatkové při-
znání nejpozději do 15. února kalendářního roku ná-
sledujícího po skončení poplatkového období.

(2) Poplatkové přiznání se podává prostřednic-
tvím integrovaného systému plnění ohlašovacích po-
vinností v oblasti životního prostředí.
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(3) Poplatkové přiznání se nepodává, je-li ode-
bírání podzemní vody osvobozeno od poplatku.

(4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodateč-
ného poplatkového přiznání vydává správce po-
platku.

§ 88k

Splatnost poplatku

Poplatek za odebrané množství podzemní vody
je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci platebního výměru.

§ 88l

Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za odebrané množ-
ství podzemní vody vzniká úrok z prodlení.

Díl 2

Poplatek za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových

Oddíl 1

Poplatek

§ 89

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových je ten, kdo vypouští od-
padní vody do vod povrchových.

§ 89a

Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových je vypouštění odpad-
ních vod z jednotlivého zdroje znečištění do vod
povrchových.

(2) Zdrojem znečištění se rozumí území obce,
území vojenského újezdu, průmyslový areál, stavba
nebo zařízení, pokud se z nich vypouštějí samostatně
odpadní vody do povrchových vod.

§ 89b

Osvobození od poplatku

Od poplatku za vypouštění odpadních vod do
vod povrchových se osvobozuje vypouštění

a) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvěd-
čeného podle zákona upravujícího lázeňství
jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly pou-
žity při lázeňské péči,

b) přírodních minerálních vod odebíraných ze
zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího
lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody,
pokud nebyly použity při výrobě balených mi-
nerálních vod,

c) vod ze sanačních vrtů a systémů,

d) odpadních vod z průtočného chlazení parních
turbín,

e) odpadních vod vzniklých využitím podzemních
nebo povrchových vod pro získání tepelné
energie podle § 8 odst. 1 písm. d), nebo

f) odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné
kanalizace podle § 8 odst. 3 písm. g) splňujících
technické požadavky pro jejich stavbu a provoz
stanovené právním předpisem, kterým se pro-
vádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

§ 89c

Osvobození od dílčích poplatků

(1) Od dílčího poplatku z objemu se osvobo-
zuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepře-
kračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.

(2) Od dílčího poplatku z jednotlivého znečiš-
tění se osvobozuje vypouštění odpadních vod nepře-
kračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro
ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2
k tomuto zákonu.

§ 89d

Základ poplatku

Základ poplatku za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových se skládá z dílčích základů po-
platku.

§ 89e

Dílčí základy poplatku

(1) Dílčí základy poplatku tvoří

a) objem odpadních vod v m3 v případě dílčího
poplatku z objemu a

b) celkové množství jednotlivého znečištění uve-
deného v příloze č. 2 k tomuto zákonu obsaže-
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ného v odpadních vodách v kg v případě dílčího
poplatku z tohoto znečištění.

(2) Poplatník může snížit dílčí základ poplatku
z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto
znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se
stala vypouštěná odpadní voda.

(3) Pro účely výpočtu poplatku se celkové
množství jednotlivého znečištění ve vodách v kg vy-
počte jako součin

a) průměrné koncentrace ukazatele tohoto znečiš-
tění uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
ve vodách v kg/m3 a

b) objemu vod v m3.

(4) Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen
nebo přerušen v důsledku povodně nebo jiné pří-
rodní katastrofy, považuje se za celkové množství
jednotlivého znečištění ve vodách podle odstavce 3
za období, kdy byl provoz omezen nebo přerušen,
součin

a) počtu dní, kdy byl provoz omezen nebo přeru-
šen, a

b) podílu celkového množství jednotlivého znečiš-
tění ve vodách za předcházející poplatkové ob-
dobí a počtu dní tohoto poplatkového období.

§ 89f

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových je uvedena v příloze č. 2
k tomuto zákonu.

(2) Při výpočtu poplatku za organické znečiště-
ní vypouštěných odpadních vod se použije rozdílná
sazba pro čištěné a nečištěné odpadní vody.

(3) Za čištěné odpadní vody se pro účely vý-
počtu poplatku považují vody splňující hodnoty
emisních standardů stanovené v nařízení vlády podle
§ 38 odst. 10; není-li emisní standard stanoven,
emisní limity pro vypouštění odpadních vod uve-
dené v povolení podle § 8 odst. 1 písm. c).

§ 89g

Sleva na dílčím poplatku

(1) V případě, že u jednotlivého znečištění do-
jde v důsledku realizace technického nebo technolo-
gického opatření s trvalým účinkem ke snížení jeho

vypouštěného množství oproti bezprostředně před-
cházejícímu poplatkovému období, lze uplatnit slevu
na dílčím poplatku.

(2) Sleva na dílčím poplatku z jednotlivého zne-
čištění činí součin

a) dílčího základu poplatku,

b) sazby pro tento dílčí základ poplatku,

c) podílu

1. rozdílu dílčího základu poplatku v bezpro-
středně předcházejícím poplatkovém období
a dílčího základu poplatku a

2. dílčího základu poplatku v bezprostředně
předcházejícím poplatkovém období a

d) koeficientu 2,5.

(3) Sleva podle odstavce 2 činí nejvýše součin
dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí zá-
klad poplatku.

(4) Slevu nelze uplatnit, pokud je podíl podle
odstavce 2 písm. c) nižší než 0,1.

§ 89h

Výpočet poplatku

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových se vypočte jako součet dílčího po-
platku z objemu a dílčích poplatků z jednotlivých
znečištění.

§ 89i

Výpočet dílčích poplatků

Dílčí poplatek se vypočte jako rozdíl

a) součinu dílčího základu poplatku a sazby pro
tento dílčí základ poplatku a

b) poplatníkem uplatněné slevy na dílčím po-
platku.

§ 89j

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových je kalendářní
rok.

§ 89k

Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod
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do vod povrchových je příjmem rozpočtu Státního
fondu životního prostředí České republiky.

§ 89l

Účelovost poplatku

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových může být použit na podporu
intenzifikace a výstavby vodohospodářské infra-
struktury a úhradu nákladů na činnost oprávněné
laboratoře vybrané Státním fondem životního pro-
středí České republiky (dále jen „kontrolní labora-
toř“) a odborně způsobilých osob oprávněných
k podnikání a autorizovaných k výkonu úředního
měření průtoku měřidly s volnou hladinou podle zá-
kona o metrologii.

Oddíl 2

Správa poplatku

§ 89m

Správce poplatku

(1) Správcem poplatku za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových je Státní fond život-
ního prostředí České republiky.

(2) Správu placení poplatku vykonává celní
úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle
sídla nebo místa pobytu poplatníka.

§ 89n

Povinnosti poplatníka

(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových je povinen vést pro-
vozní evidenci o sledování množství vypouštěného
znečištění, objemu vypouštěných odpadních vod
a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše
poplatku. Poplatník je povinen uchovávat veškeré
podklady k vedení provozní evidence po dobu 5 let.

(2) Poplatník je povinen u každého zdroje a vý-
pustě prostřednictvím oprávněné laboratoře odebírat
vzorky odpadních vod a sledovat koncentraci zne-
čištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy
č. 2 části B, zjišťovat průměrnou koncentraci jednot-
livého znečištění a měřit objem odpadních vod vy-
pouštěných ze zdroje znečištění. Poplatník odpovídá
za správnost zjištění zdrojů znečištění a stanovení
koncentrace znečištění podle příslušných ukazatelů
znečištění.

(3) Poplatník je povinen oznámit bez zbyteč-
ného odkladu správci poplatku omezení, přerušení
a obnovení provozu čistírny odpadních vod.

(4) V případě, že poplatník snižuje dílčí základ
poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množ-
ství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze
které se stala vypouštěná odpadní voda, je povinen
zjišťovat množství tohoto znečištění.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví vy-
hláškou

a) náležitosti provozní evidence podle odstavce 1,

b) bližší vymezení zdroje znečištění podle § 89a
odst. 1,

c) postup pro určování znečištění obsaženého
v odpadních vodách včetně metod měření uka-
zatelů znečištění oprávněnou a kontrolní labo-
ratoří,

d) způsob zjišťování průměrné koncentrace jed-
notlivého znečištění a způsob měření objemu
u odpadních vod vypouštěných ze zdroje zne-
čištění podle odstavce 2,

e) způsob zjišťování množství znečištění v ode-
brané vodě, ze které se stala vypouštěná od-
padní voda podle odstavce 5.

§ 89o

Poplatkové přiznání

(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových je povinen podat po-
platkové přiznání nejpozději do 15. února kalendář-
ního roku následujícího po skončení poplatkového
období.

(2) Poplatkové přiznání se podává prostřednic-
tvím integrovaného systému plnění ohlašovacích po-
vinností v oblasti životního prostředí.

(3) Poplatkové přiznání se nepodává, pokud je
vypouštění odpadních vod od poplatku zcela osvo-
bozeno.

(4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodateč-
ného poplatkového přiznání vydává správce po-
platku.

§ 89p

Splatnost poplatku

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod
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povrchových je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci platebního výměru.

§ 89q

Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za vypouštění od-
padních vod do vod povrchových vzniká úrok z pro-
dlení.

Díl 3

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod
do vod podzemních

Oddíl 1

Poplatek

§ 90

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za povolené vypouštění
odpadních vod do vod podzemních je oprávněný,
který má povolení k vypouštění odpadních vod do
vod podzemních.

§ 90a

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za povolené vypouštění
odpadních vod do vod podzemních je vypouštění
odpadních vod do vod podzemních na základě po-
volení ze zařízení určeného k čištění odpadních vod.

§ 90b

Osvobození od poplatku

Od poplatku za povolené vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních se osvobozuje vypouš-
tění

a) odpadních vod ze zařízení určeného k čištění
odpadních vod z jedné stavby pro bydlení nebo
z jedné stavby pro rodinnou rekreaci,

b) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvěd-
čeného podle zákona upravujícího lázeňství
jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly pou-
žity při lázeňské péči,

c) přírodních minerálních vod odebíraných ze
zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího
lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody,

pokud nebyly použity při výrobě balených mi-
nerálních vod,

d) odpadních vod vzniklých využitím podzemních
či povrchových vod pro získání tepelné energie
[§ 8 odst. 1 písm. d)] a

e) znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po je-
jich vyčerpání z vod podzemních sníženo [§ 8
odst. 1 písm. e)].

§ 90c

Základ poplatku

Základem poplatku za povolené vypouštění od-
padních vod do vod podzemních je kapacita zařízení
určeného k čištění odpadních vod, ze kterého jsou
odpadní vody vypouštěny, vyjádřená v ekvivalent-
ních obyvatelích. Jeden ekvivalentní obyvatel odpo-
vídá produkci znečištění 60 g BSK5 za den.

§ 90d

Sazba poplatku

Sazba poplatku za povolené vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních činí 350 Kč.

§ 90e

Výpočet poplatku

Poplatek za povolené vypouštění odpadních
vod do vod podzemních se vypočte jako součin zá-
kladu poplatku zaokrouhleného na celé ekvivalentní
obyvatele nahoru a sazby poplatku.

§ 90f

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za povolené
vypouštění odpadních vod do vod podzemních je
kalendářní rok.

§ 90g

Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za povolené vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních je příjmem rozpočtu
obce, na jejímž území k vypouštění dochází.
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Oddíl 2

Správa poplatku

§ 90h

Správce poplatku

Správcem poplatku za povolené vypouštění od-
padních vod do vod podzemních je obecní úřad
obce, na jejímž území k vypouštění dochází.

§ 90i

Splatnost poplatku

Poplatek za povolené vypouštění odpadních
vod do vod podzemních je splatný do 31. ledna ka-
lendářního roku následujícího po poplatkovém ob-
dobí.“.

51. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , včetně školkařských výpěstků“.

52. V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) hospodařící subjekty provozující zemědělskou
prvovýrobu v ochranných pásmech vodních
zdrojů a ochranných pásmech vodárenských
nádrží.“.

53. Za § 102 se vkládá hlava XII, která včetně
nadpisu zní:

„HLAVA XII

MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD
A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ
ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY

STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD DO VOD

POVRCHOVÝCH

§ 103

Měření objemu odpadních vod

(1) Správnost měření objemu vypouštěných od-
padních vod a správnou funkci měřidla může kon-
trolovat pouze odborně způsobilá osoba oprávněná
k podnikání a autorizovaná k výkonu úředního mě-
ření průtoku měřidly s volnou hladinou podle zá-
kona o metrologii.

(2) Správnost měření objemu vypouštěných od-
padních vod pro účely poplatku za vypouštění od-
padních vod do vod povrchových kontroluje od-

borně způsobilá osoba podle odstavce 1, vybraná
Státním fondem životního prostředí České repu-
bliky.

(3) Seznam odborně způsobilých osob podle
odstavce 2 zveřejní Státní fond životního prostředí
České republiky způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

(4) Oprávněné náklady odborně způsobilých
osob podle odstavce 2 spojené s kontrolou správ-
nosti měření objemu vypouštěných odpadních vod
pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do
vod povrchových hradí Státní fond životního pro-
středí České republiky z výnosu poplatku za vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových.

(5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod
povrchových, je povinen umožnit odborně způso-
bilé osobě podle odstavce 2 vstup do prostorů, kde
se nachází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky
pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů
nezbytných pro provedení kontroly.

§ 103a

Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely
stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod

do vod povrchových

(1) Odběr a rozbor vzorků odpadních vod vy-
pouštěných ze zdroje znečištění pro účely stanovení
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových provádí na základě požadavku toho, kdo
vypouští odpadní vody, oprávněná laboratoř.

(2) Správnost sledování vypouštěného znečiště-
ní ve vypouštěných odpadních vodách pro účely po-
platku za vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových kontroluje kontrolní laboratoř.

(3) Seznam kontrolních laboratoří zveřejní
Státní fond životního prostředí České republiky
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Oprávněné náklady kontrolní laboratoře
spojené s prováděním odběrů a rozborů vzorků
hradí Státní fond životního prostředí České repu-
bliky z výnosu poplatku za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.

(5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod
povrchových, je povinen umožnit pracovníkům
kontrolní laboratoře vstup do prostorů, kde se na-
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chází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky k od-
běru vzorků ze všech výpustí zdroje znečištění.“.

Dosavadní hlavy XII až XIV se označují jako hla-
vy XIII až XV.

54. V § 104 odst. 9 se za větu druhou vkládají
věty „Vodoprávní úřad v závazném stanovisku po-
soudí možnost zhoršení či nemožnost dosažení dob-
rého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo pod-
zemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru
může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dob-
rého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody,
uloží žadateli usnesením povinnost požádat v případě
uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a
odst. 8.“.

55. V § 105 odst. 2 se číslo „XII“ nahrazuje
číslem „XIV“.

56. V § 107 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a uklá-
dat opatření, která stanoví ve veřejném zájmu
programy opatření podle § 26 odst. 4,“.

57. V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene l)
doplňují slova „a vypouštění odpadních vod s obsa-
hem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebez-
pečné látky do kanalizace (§ 16) s výjimkou případů,
kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností
podle § 16 odst. 5“.

58. V § 108 odst. 3 písm. a) se za bod 3 vkládá
nový bod 4, který zní:

„4. souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) a i),“.

Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

59. V § 108 odst. 3 písm. q) se slova „§ 88“
nahrazují slovy „hlava X díl 1“.

60. V § 108 odst. 3 písm. r) se slova „§ 89
a 100“ nahrazují slovy „hlava X díly 2 a 3“.

61. V § 108 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

62. V § 112 odst. 1 písm. a) se za slova „kon-
trolovat, jak“ vkládá slovo „podnikající“.

63. V § 112 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a Státním fondem životního pro-
středí České republiky“.

64. V § 112 odst. 1 se za písmeno g) vkládá
nové písmeno h), které zní:

„h) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde
o čištěné odpadní vody pro účely výpočtu po-
platku za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

65. V § 115 odst. 2 se za slova „jakož i“ vkládají
slova „obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a“.

66. V § 115 se doplňuje odstavec 21, který zní:

„(21) Ve správních řízeních vedených podle § 8
odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 3 a 5, § 8 odst. 1 písm. b)
bodů 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle
§ 15 odst. 1 tohoto zákona posuzuje vodoprávní
úřad možnost zhoršení či nemožnost dosažení dob-
rého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo pod-
zemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru
může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dob-
rého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody,
řízení přeruší a uloží žadateli usnesením povinnost
požádat v případě uskutečnění záměru o udělení vý-
jimky podle § 23a odst. 8.“.

67. V § 115a odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje tex-
tem „4 a 5“.

68. V § 116 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

69. V § 116 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod
podle § 38 odst. 8,“.

Dosavadní písmena k) až q) se označují jako písme-
na l) až r).

70. V § 116 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové
písmeno m), které zní:

„m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo
provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písme-
na n) až s).

71. V § 116 odst. 2 písm. a) se slova „a), g), m),
n) nebo o)“ nahrazují slovy „a), g), k), m), o), p)
nebo q)“.
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72. V § 116 odst. 2 písm. b) se slova „i), j), l), p)
nebo q)“ nahrazují slovy „i), j), n), r) nebo s)“.

73. V § 116 odst. 2 písm. d) se text „k)“ nahra-
zuje textem „l)“.

74. V § 116 odst. 5 větě třetí se za slova „podle
odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“ a číslo „25“ se
nahrazuje číslem „15“.

75. V § 118 odst. 1 písm. c) se číslo „4“ nahra-
zuje číslem „6“.

76. V § 118 odst. 1 se na konci písmene c) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

77. V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští
odpadní vody do vod povrchových, dopustí pře-
stupku tím, že

a) neumožní odborně způsobilým osobám podle
§ 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází
kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí
podmínky pro provedení kontroly včetně po-
skytnutí podkladů nezbytných pro provedení
kontroly, nebo

b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře
podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, kde se
nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí pod-
mínky k odběru vzorků ze všech výpustí kon-
trolovaného zdroje znečištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

78. V § 118 odst. 4 písm. b) se text „ , c), d)“
nahrazuje slovy „nebo c) anebo odstavce 3“.

79. V § 122 odst. 1 písm. a) se za slova „nebez-
pečné látky“ vkládají slova „nebo prioritní nebez-
pečné látky“.

80. V § 122 odst. 1 písm. b) se slovo „závad-
nými“ zrušuje.

81. V § 122 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 7.

(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v roz-
poru s § 39 odst. 12.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7
a 8.

82. V § 122 odst. 7 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:

„a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 6,

b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 5,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písme-
na c) až e).

83. § 125 včetně nadpisu zní:

„§ 125

Porušení povinností poplatníka

(1) Fyzická osoba se jako poplatník dopustí
přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné labo-
ratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesle-
duje koncentraci znečištění v nich v příslušných uka-
zatelích podle přílohy č. 2 části B, nezjišťuje průměr-
nou koncentraci jednotlivého znečištění nebo neměří
objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje zne-
čištění podle § 89n odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 50 000 Kč.“.

84. V § 125a odst. 1 se na konci textu písme-
ne d) doplňují slova „nebo prioritní nebezpečné
látky“.

85. V § 125a odst. 1 písm. k) se číslo „3“ na-
hrazuje číslem „5“.

86. V § 125a odst. 1 se za písmeno k) vkládá
nové písmeno l), které zní:

„l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod
podle § 38 odst. 8,“.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písme-
na m) až u).

87. V § 125a odst. 2 písm. a) se slova „o) nebo“
zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova
„nebo q)“.

88. V § 125a odst. 2 písm. b) se slova „f), i), j),
k), m), q) nebo s)“ nahrazují slovy „f), i), j), k), l), n),
r) nebo t)“.

89. V § 125a odst. 2 písm. c) se slova „n) ne-
bo t)“ nahrazují slovy „o) nebo u)“.
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90. V § 125a odst. 2 písm. d) se slova „l) ne-
bo r)“ nahrazují slovy „m) nebo s)“.

91. V § 125a odst. 6 větě třetí se za slova „podle
odstavce 4“ vkládají slova „nebo 5“ a číslo „25“ se
nahrazuje číslem „15“.

92. V § 125b odst. 2 se za slova „Provozovatel
přístavu“ vkládají slova „ , speciálního servisního za-
řízení“, slova „správního deliktu“ se nahrazují slo-
vem „přestupku“ a za slovo „pomocí“ se vkládají
slova „speciálních servisních zařízení“.

93. V § 125c odst. 1 písm. c) se číslo „4“ na-
hrazuje číslem „6“.

94. V § 125c odst. 1 se na konci písmene c)
slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se
zrušuje.

95. V § 125c se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako osoba provádějící odvoz odpadních vod aku-
mulovaných v bezodtokové jímce dopustí přestupku
tím, že nevydá tomu, kdo tyto vody akumuluje, do-
klad podle § 38 odst. 8.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod po-
vrchových, dopustí přestupku tím, že

a) neumožní odborně způsobilým osobám podle
§ 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází
kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí
podmínky pro provedení kontroly včetně po-
skytnutí podkladů nezbytných pro provedení
kontroly, nebo

b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře
podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, kde se
nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí pod-
mínky k odběru vzorků ze všech výpustí kon-
trolovaného zdroje znečištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

96. V § 125c odst. 5 písm. b) se text „ , c), d)“
nahrazuje slovy „nebo c) anebo odstavce 3 nebo 4“.

97. V § 125d odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí
přestupku tím, že neudržuje vodní dílo v řádném
stavu podle § 59 odst. 1 písm. b).“.

98. V § 125d se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I.
až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že neprovádí
technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1
písm. c).“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 8.

99. V § 125d odst. 8 písm. a) se číslo „2“ na-
hrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje čís-
lem „5“.

100. V § 125d odst. 8 písm. b) se číslo „4“ na-
hrazuje číslem „5“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“
a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

101. V § 125d odst. 8 písm. c) se slova
„1 písm. b)“ nahrazují číslem „2“ a číslo „3“ se na-
hrazuje číslem „4“.

102. V § 125d odst. 8 písm. d) se slova
„1 písm. a)“ nahrazují číslem „1“, číslo „4“ se na-
hrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje čís-
lem „7“.

103. V § 125g odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slova „nebezpečné látky“ vkládají slova „nebo
prioritní nebezpečné látky“.

104. V § 125g odst. 1 písm. a) se za slova „ne-
bezpečné látky“ vkládají slova „nebo prioritní ne-
bezpečné látky“.

105. V § 125g se za odstavec 4 vkládají nové
odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s vý-
jimkou podle § 39 odst. 7.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy
rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7
a 8.

106. V § 125g odst. 7 se vkládají nová písme-
na a) a b), která znějí:

„a) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 6,

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 5,“.
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Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písme-
na c) až f).

107. § 125k včetně nadpisu zní:

„§ 125k

Porušení povinností poplatníka

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že
prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá
vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci
znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle pří-
lohy č. 2 části B, nezjišťuje průměrnou koncentraci
jednotlivého znečištění nebo neměří objem odpad-
ních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle
§ 89n odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 100 000 Kč.“.

108. V § 126 odst. 6 se slova „§ 38 odst. 3, § 88
odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1“ nahrazují
slovy „§ 38 odst. 6 u zdrojů znečištění s povoleným
množstvím vypouštěných odpadních vod větším než
6 000 m3/rok“.

109. V § 126 odstavec 8 zní:

„(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4,
§ 12 odst. 1, § 38 odst. 15, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3,

§ 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64
odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje vodoprávní úřad
nebo Česká inspekce životního prostředí z moci
úřední.“.

110. § 126b zní:

„§ 126b

(1) Odběry a rozbory odpadních vod podle
§ 38 odst. 6 nebo § 103a a kontrolu správnosti mě-
ření objemu vypouštěných odpadních vod podle
§ 103 odst. 1 a 2 mohou na území České republiky
dočasně45b) provádět rovněž osoby usazené v jiných
členských státech Evropské unie, pokud

a) jsou státními příslušníky členských států
Evropské unie a

b) jsou oprávněny k provozování činností uvede-
ných v § 38 odst. 6, § 103 odst. 1 a 2 nebo
§ 103a podle právních předpisů jiných člen-
ských států Evropské unie.

(2) Doklady o splnění podmínek podle od-
stavce 1 písm. a) a b) jsou tyto osoby povinny před-
ložit tomu, kdo vypouští odpadní vody do vod po-
vrchových, před zahájením činností uvedených v od-
stavci 1.“.

111. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
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112. V příloze č. 2 nadpis pod částí A zní: „Po-
platek za odebrané množství podzemní vody“.

113. V příloze č. 2 nadpis pod částí B zní: „Po-
platek za vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových“.

114. V příloze č. 2 se pod nadpis „Poplatek za
vypouštění odpadních vod do vod povrchových“
vkládá tabulka, která včetně nadpisu zní:

115. V příloze č. 2 se nad dosavadní tabulku
obsahující ukazatel znečištění, sazbu a limit zpoplat-
nění vkládá nadpis, který zní: „B.2. Dílčí poplatek
z jednotlivého znečištění“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povinnost vlastníka jímky podle § 38 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních 2 ka-
lendářních let se vztahuje na dobu ode dne nabytí
účinnosti tohoto ustanovení.

2. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za
odebrané množství podzemní vody, jakož i pro
práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zá-
kon č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro poplatkové povinnosti u poplatků za vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových, jakož
i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
užije zákon č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 93 zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se nepoužije pro zálohy na poplatky na po-
platkové období 2019.

5. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za po-
volené vypouštění odpadních vod do vod podzem-
ních, jakož i pro práva a povinnosti s nimi souvise-
jící, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se použije zákon č. 254/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

6. Vypouštění odpadních vod z odlehčovací

komory jednotné kanalizace, která nesplňuje tech-
nické požadavky pro její stavbu a provoz stanovené
právním předpisem, kterým se provádí zákon o vo-
dovodech a kanalizacích, se osvobozuje od poplatku
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
do poplatkového období roku 2022 včetně.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním fondu životního
prostředí České republiky

Čl. III

V § 1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění zá-
kona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se
doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Ve věcech správy daní, poplatků a jiných
obdobných peněžitých plnění spadajících do působ-
nosti Fondu je Fond podřízen ministerstvu.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4, které na-
bývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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