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Cena Kč 100,–

O B S A H:
245. Zák o n , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
246. Zák o n , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů
247. Zák o n , kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb.,
o volném pohybu služeb
248. Zák o n , kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/
/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
249. Zák o n , kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
250. Zák o n , kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
251. Zák o n , kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
252. Zák o n , kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
253. Zák o n , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
254. Zák o n , kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů
255. Zák o n , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
256. Zák o n , kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných
označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
257. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími
těkavé organické látky
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245
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. I
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.
a zákona č. 102/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie67) a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se“.
Poznámka pod čarou č. 67 zní:
„67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/
/EHS.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“, věta „Směrnice
Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI
Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh.“ a věta „Směrnice Rady 79/117/EHS
z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění na trh a používání
přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých
účinných látek.“ nahrazují větou „Směrnice Rady
2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění
směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění
úkolů laboratorního testování.“.
3. V § 2 odst. 1 písm. a) bodě 11, § 2 odst. 1
písm. n) úvodní části ustanovení a bodech 1 a 3, § 2
odst. 1 písm. r) bodech 1 a 2 a závěrečné části ustano-

vení, § 2 odst. 2 písm. a), e), s) a w) až y), § 3 odst. 2,
§ 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 úvodní části
ustanovení, § 7 odst. 5 písm. a), § 10 odst. 3 úvodní
části ustanovení, § 11 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1 písm. a),
§ 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 7 a 9, § 22 odst. 2, § 22
odst. 5 písm. b) a závěrečné části ustanovení, § 22
odst. 6, § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 2 písm. b),
§ 25a odst. 1, § 25b odst. 3, § 26 odst. 1 písm. c), e)
a f), § 26 odst. 11 písm. b), § 27 odst. 1 úvodní části
ustanovení a písm. a) a b), § 27 odst. 3, § 29 odst. 1 a 6,
§ 54 odst. 9, § 63 odst. 9, § 71 odst. 1 písm. g) až i),
§ 71 odst. 3 písm. a), § 72 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. j),
§ 72 odst. 6, 12 a 14, § 74 odst. 1 písm. k), § 75 odst. 7,
§ 76 odst. 6 písm. a), § 76a odst. 1 a 2, § 80 odst. 1, § 80
odst. 2 písm. f), § 80 odst. 4 písm. b) a § 80 odst. 6 se
slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.
4. V § 1 odst. 1 písm. c) se slovo „registrace,“ nahrazuje slovem „podmínky“.
5. V § 2 odst. 2 písm. b) se slovo „jediný“ nahrazuje slovem „samostatný“.
6. V § 2 odst. 2 písmena g) a h) znějí:
„g) distributorem osoba, která uvádí přípravek na trh,
h) profesionálním uživatelem osoba, která používá
pesticidy v rámci svých profesních činností, jak
v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích,“.
7. V § 2 odst. 2 se písmena i) až p) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
Dosavadní písmena q) až y) se označují jako písmena i)
až q).
8. V § 2 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až q) se označují jako písmena j)
až p).
9. V § 2 odst. 2 písm. k) se za slovo „úřad“ vkládají slova „odpovědný za výkon působnosti na úseku
rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské unie68).
Poznámka pod čarou č. 68 zní:
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„68) Článek 1 odst. 1 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne
8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání
organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.“.

10. V § 2 odst. 2 písm. l) se za slovo „úřad“ vkládají slova „odpovědný za výkon působnosti na úseku
rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské
unie68)“.
11. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
„(3) Základními pojmy podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny pojmy uvedené v přímo použitelných
předpisech Evropské unie69).
69

) Například čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/
/414/EHS.“.

12. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „popřípadě biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu4e) a povolené rostlinolékařskou správou
(§ 37 odst. 3)“ zrušují.
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16. V § 11 odst. 3 větě druhé se slovo „hrozí“
nahrazuje slovem „hrozí-li“.
17. V § 12 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „(dále jen „registr“)“ zrušují.
18. V § 12 odstavec 4 zní:
„(4) Rostlinolékařská správa zaregistruje žadatele
do 3 měsíců ode dne doručení žádosti podle odstavce 3,
jestliže shledá, že je žadatel způsobilý plnit povinnosti
stanovené v § 13 a s ohledem na požadovaný rozsah
registrace také zvláštní podmínky podle § 15 odst. 1
nebo povinnosti vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2. O registraci rostlinolékařská správa vydá žadateli doklad, ve
kterém je uvedeno označení osoby zapsané v úředním
registru podle odstavce 1, její registrační číslo, činnost,
pro kterou je tato osoba do úředního registru zapsána,
a datum provedení registrace.“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
19. V § 12 odst. 5 se slova „ , zahájí řízení a“ zrušují.
20. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6
až 8.

13. V § 6a odst. 2 se slova „fyzické nebo“ zrušují
a za slova „a pověřuje“ se vkládají slova „fyzické nebo
právnické osoby“.

21. V § 12 odst. 7 se slova „a obsah a způsob vedení úředního registru podle odstavce 5“ zrušují.

14. V § 6a se doplňuje odstavec 6, který včetně
poznámky pod čarou č. 70 zní:

22. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který včetně
poznámky pod čarou č. 71 zní:

„(6) Pověření národních referenčních laboratoří
podle odstavce 2 se považuje za zmocnění k plnění
úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské
unie70). Výsledek laboratorního rozboru vzorku provedeného národní referenční laboratoří je rovnocenný
výsledku rozboru vzorku provedeného laboratoří
úřadu odpovědného za výkon působnosti na úseku
rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské unie70)
v jiném členském státě Evropské unie.

„(9) Povinnost registrace je splněna i registrací v jiném členském státu Evropské unie71). Tímto není dotčena povinnost registrovaných osob podle § 21 odst. 6.

70

) Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění
k plnění úkolů laboratorního testování.“.

15. V § 7 odst. 7 větě první se slova „a k“ nahrazují slovem „nebo“ a za slovo „organismů“ se doplňují
slova „uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle odstavce 4 nebo podle § 11 odst. 2
a 3“.

71

) Článek 6 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství
a proti jejich šíření na území Společenství.“.

23. V § 13 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:
„2. jakékoliv změny údajů, které jsou obsahem
úředního registru podle § 12 odst. 1, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od data, kdy k příslušným změnám
došlo,“.
24. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 18
odst. 1,“ vkládají slova „nebo pokud nesplňují zvláštní
požadavky stanovené tímtéž prováděcím právním
předpisem,“.
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25. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slova „které do
nich a“ vkládá slovo „následně“.
26. V § 14 odst. 4 se slova „a k“ nahrazují slovem
„nebo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů,
proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena
opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3“.
27. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Rostlinolékařská správa nekontroluje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nejsou
uvedeny v odstavci 1, i když k nim je připojen rostlinolékařský pas.“.
28. V § 15 odst. 5 se slova „a k“ nahrazují slovem
„nebo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„uvedených v § 10 odst. 1 a 2 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2
a 3“.
29. V § 15 odst. 6 větě třetí se slova „§ 16 odst. 2“
nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. b)“.
30. V § 16 odst. 3 se za slova „§ 15 odst. 2“ vkládají slova „a 3“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „a tato část smí být uváděna na trh“.
31. V § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „opisy“
vkládají slova „nebo výstupy z autorizované konverze
dokumentů“.
32. V § 21 odst. 2 větě první se za slova „obalového materiálu“ vkládají slova „(dále jen „dřevěný
obalový materiál“)“.
33. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Jedno vyhotovení protokolu o kontrole rostlinolékařská správa předá též celnímu úřadu vstupního místa
nebo místa určení.“.
34. V § 21 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „nebo § 12 odst. 9“.
35. V § 21 odst. 8, § 22 odst. 5 písm. c), § 27
odst. 3 a § 80 odst. 2 písm. c) se slova „Evropskými
společenstvími“ nahrazují slovy „Evropskou unií“.
36. V § 25 odst. 2 a 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem
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ké republiky, byl řádně ošetřen proti výskytu škodlivých organismů, se provádí ve vstupních místech stanovených v odstavci 1 nebo v místech určení dováženého zboží. Kontrolu provádí celní orgán; nemůže-li
celní orgán kontrolu provést, uvědomí o tom rostlinolékařskou správu, která kontrolu provede.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.
38. V § 25 odstavec 4 zní:
„(4) Rostlinolékařská správa může kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotního stavu zcela nebo zčásti
provést v místě určení, a to na základě vyjádření úřadu
vstupního místa, že kontrola totožnosti a kontrola
zdravotního stavu nemůže být v místě uvedeném v odstavci 2 provedena v rozsahu stanoveném v § 22 odst. 1
tak, aby byl naplněn cíl kontroly podle § 22 odst. 2,
aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 5 a 6.“.
39. V § 25 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Provozovatel vstupního místa umístí na svůj
náklad ve svých prostorách kontejnery určené k odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
dovezených ze třetích zemí v rámci osobního styku
a neodpovídajících požadavkům stanoveným v § 21
odst. 1. Provozovatel vstupního místa odpovídá za
bezpečnou likvidaci obsahu kontejnerů pod dohledem
rostlinolékařské správy.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
40. V § 25 odst. 9 písm. b) a c) a v § 25a odst. 4
větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
41. V § 25a odst. 1 větě první se slova „po dohodě s“ nahrazují slovy „na základě písemného pověření“.
42. V § 25a odst. 2 úvodní části ustanovení
a v § 25a odst. 2 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem
„9“ a číslo „5“ číslem „6“.
43. V § 25b odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem
„4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.
44. V § 25b odst. 2 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

37. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

45. V § 25b odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem
„6“, slova „nebo elektronickým přenosem dat“ se zrušují a čárka za slovy „vstupního místa“ se nahrazuje
slovem „a“.

„(3) Kontrola označení, které prokazuje, že dřevěný obalový materiál, jenž se používá při dopravě
zboží všeho druhu dováženého ze třetích zemí do Čes-

46. V § 28 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Rostlinolékařská správa rostlinolékařské
osvědčení nevystaví, jestliže se na základě provedeného

„4“.
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šetření zjistí, že rostliny, rostlinné produkty a jiné
předměty nesplňují požadavky dovážejícího či provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých
organismů, nebo tyto požadavky dovážející či provážející stát nestanovil. Žádost o vystavení osvědčení podává rostlinolékařské správě vývozce nebo osoba jím
pověřená, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem
naložení zásilky. Žadatel předloží rostlinolékařské
správě požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých
organismů, pokud nebyly zveřejněny rostlinolékařskou
správou, a navrhne místo, ve kterém umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření.“.
47. V § 28 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud má být podle požadavků dovážející,
popřípadě provážející třetí země, ošetřeno dřevo na
ochranu před zavlečením škodlivých organismů včetně
jeho označení na území České republiky, musí být ošetřeno pomocí technického zařízení způsobilého podle
§ 68 až 69a. Za provedení ošetření a označení vyváženého dřeva a dřevěného obalového materiálu odpovídá
vývozce. Způsob a místa ošetření dřeva a dřevěného
obalového materiálu stanoví prováděcí právní předpis.“.
48. V § 28 odst. 4 se za slovo „originál“ vkládají
slova „ , výstup z autorizované konverze dokumentů“.
49. V § 28 odst. 8 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „8“.
50. Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008,
kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž
je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení,
v platném znění.“.

51. V § 29 odst. 5 se slova „ , popřípadě elektronickou formou“ zrušují.
52. § 31 včetně nadpisu zní:
„§ 31
Základní ustanovení
(1) Rostlinolékařská správa je oprávněna u přípravku stanovit odkladné lhůty podle příslušného
předpisu Evropské unie, jsou-li jím stanoveny.
(2) Držitel povolení je povinen bez zbytečného
odkladu oznámit rostlinolékařské správě změny ve
skutečnostech uvedených v povolení.
(3) Držitel povolení je povinen zajistit, aby si

Strana 2997

účinná látka nebo účinné látky v přípravku a přípravek
samotný uchovaly složení, technickou specifikaci
a ostatní požadavky na přípravek odpovídající údajům
uvedeným v předložených podkladech, na jejichž základě bylo povolení uděleno, a to po celou dobu platnosti povolení.
(4) Držitel povolení je povinen zaslat rostlinolékařské správě před prvním uvedením přípravku na trh
na základě vydaného povolení a při každé změně povolení text návodu k použití přípravku nebo dalšího
prostředku včetně příslušných omezení rizik.
(5) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup text návodu k použití
přípravku nebo dalšího prostředku.
(6) Přebalování přípravku povoleného k uvádění
na trh a používání na území České republiky musí
být oznámeno rostlinolékařské správě nejpozději
24 hodin před přebalením s uvedením místa přebalení
a názvu a sídla subjektu, který přípravky přebaluje. Při
přebalování přípravku musí být splněny podmínky stanovené prováděcím právním předpisem.“.
53. § 32 včetně nadpisu zní:
„§ 32
Žádost o povolení
O žádostech o vydání povolení vydávaného podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh, nebo o změně již
vydaného povolení, rozhoduje rostlinolékařská
správa.“.
54. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 72 zní:
„§ 33
Řízení o povolení
(1) Má-li být podle návodu k použití přípravku
umožněno jeho smísení s jiným přípravkem nebo prostředkem, musí žadatel doložit souhlas držitele povolení přípravku nebo souhlas osoby, na jejíž žádost byl
další prostředek zapsán do úředního registru, k takovému použití.
(2) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem23a). Za vypracování hodnocení uhradí
žadatel Státnímu zdravotnímu ústavu cenu, která se
stanoví podle zvláštního právního předpisu23b). Na zá-
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kladě hodnocení Státního zdravotního ústavu vydá Ministerstvo zdravotnictví toxikologický posudek přípravku (dále jen „toxikologický posudek“) formou závazného stanoviska.

e) požadavky na přípravek stanovené v technické
specifikaci,

(3) Rostlinolékařská správa je při naplňování povinností vyplývajících pro Českou republiku z přímo
použitelného předpisu Evropské unie67) nebo tohoto
zákona oprávněna požadovat po Ministerstvu zdravotnictví vydání závazného stanoviska.

g) požadavek na monitoring nežádoucích vlivů použití přípravku včetně stanovení rozsahu tohoto
monitoringu,

(4) Hodnocení přípravku podle odstavce 3 provede Státní zdravotní ústav bez úhrady.
(5) Řízení o povolení se přerušuje i v případě,
nemá-li rostlinolékařská správa od Ministerstva zdravotnictví nebo příslušného orgánu členského státu
Evropské unie nebo příslušného orgánu Evropské unie
informace nezbytné k provedení hodnocení přípravku
podle požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie72), přičemž touto úpravou nejsou dotčena
ustanovení ke stavění lhůt vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh67).
(6) Skutečnost, že žádost o povolení přípravku
byla předložena rostlinolékařské správě, lze zveřejnit
před ukončením řízení pouze se souhlasem žadatele
o povolení.
72

) Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/
/414/EHS.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
55. § 34 včetně nadpisu zní:
„§ 34
Rozhodnutí o povolení
Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o povolení dále stanovit
a) požadavky a omezení ve vztahu k předcházení
vzniku rezistence škodlivého organismu,
b) požadavky na označení obalu přípravku včetně
povinných údajů uváděných do textu etikety přípravku,
c) požadavky na údaje, jimiž musí být označen skupinový obal obsahující přípravek v prodejním
obalu a přepravní obal obsahující přípravek ve
skupinových obalech nebo v prodejních obalech,
d) opatření ke snížení rizik,

f) požadavky a lhůty k dodání dalších údajů týkajících se přípravku anebo jeho složek,

h) povinnost opatřit původní obal anebo etiketu přípravku informací v souladu s novým rozhodnutím, bylo-li vydáno.“.
56. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 73 zní:
„§ 35
Změna a zrušení povolení
(1) Rostlinolékařská správa povolení změní nebo
zruší, kromě důvodů stanovených předpisem Evropské
unie67) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh,
jestliže
a) je třeba stávající povolení uvést do souladu s příslušným předpisem Evropské unie67) o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh, právními
předpisy vydanými na jeho základě, nebo
b) v rámci kontroly přípravku byl zjištěn rozdíl ve
složení přípravku zajištěného při kontrole přípravku a složení přípravku vyplývající z dokumentačního souboru údajů k přípravku, na jehož základě bylo uděleno povolení, a tento rozdíl ve složení byl držiteli povolení ve dvou po sobě následujících kontrolách přípravku prokázán.
(2) Rostlinolékařská správa poznamená do spisu
změny ohlášené držitelem povolení spočívající v
a) osobě oprávněné jednat za právnickou osobu,
b) změně adresy sídla nebo adresy místa trvalého pobytu držitele povolení,
c) změně názvu nebo jména držitele povolení,
d) změně výrobce nebo výrobního závodu přípravku,
e) změně výrobce nebo výrobního závodu účinné
látky, byla-li tato změna posouzena a schválena
v rámci Evropské unie.
(3) V řízení o změně povolení postupuje rostlinolékařská správa podle § 33 a 34 obdobně. Bylo-li povolení zrušeno z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b),
lze novou žádost o povolení k uvedenému přípravku
podat nejdříve za 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení přípravku.

Sbírka zákonů č. 245 / 2011

Částka 89

(4) Odvolání proti rozhodnutí rostlinolékařské
správy podle odstavce 1 písm. a) a b) nemá odkladný
účinek.
(5) Osoba, která byla držitelem povolení, je povinna po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení neprodleně stáhnout přípravek z trhu, není-li
v rozhodnutí o zrušení povolení rostlinolékařskou
správou stanovena odkladná lhůta73).
(6) Držitel povolení je povinen prokazatelným
a vhodným způsobem informovat právnické nebo fyzické osoby, které od něj přípravek odebírají, o důvodech zrušení nebo změně povolení a o lhůtách stanovených příslušným rozhodnutím.
73

) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/
/414/EHS.“.
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„§ 37
Rozšíření povolení na menšinová použití
(1) Rostlinolékařská správa postupuje v řízení
o rozšíření povolení na menšinová použití75) podle
§ 32 až 35 obdobně.
(2) Kritéria vymezující menšinová použití přípravku stanoví prováděcí právní předpis.
75

) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/
/414/EHS.“.

60. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:
„§ 37a
Mimořádné stavy při ochraně rostlin

Posouzení rovnocennosti účinné látky

(1) Rostlinolékařská správa je v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin oprávněna i bez návrhu
přípravek povolit. V tomto případě vydá rostlinolékařská správa namísto rozhodnutí o povolení přípravku
nařízení rostlinolékařské správy způsobem podle § 76
odst. 2 věty druhé až čtvrté, ve kterém stanoví i podmínky pro uvádění na trh a použití přípravku.

V případě hodnocení vlivu na zdraví lidí se v řízení
o posouzení rovnocennosti74) postupuje podle § 33 obdobně.

(2) Posouzení vlivů na zdraví lidí provádí na žádost rostlinolékařské správy v případech uvedených
v § 38b odst. 1 Ministerstvo zdravotnictví.

57. § 36 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 74 zní:
„§ 36

74

) Čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/
/414/EHS.“.

58. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně
nadpisu zní:

(3) Ministerstvo zdravotnictví vydá bezodkladně
závazné stanovisko v případech mimořádných stavů
v ochraně rostlin podle § 33 odst. 2 až 5 obdobně; za
vypracování posudku se v těchto případech úhrada nepožaduje.“.
61. § 38 včetně nadpisu zní:

„§ 36a

„§ 38

Účinné látky, safenery, synergenty a formulační
přísady

Vzájemné uznávání povolení

(1) Rostlinolékařská správa plní úkoly spojené se
schválením účinné látky, safeneru, synergentu a formulační přísady podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh67).
(2) Posouzení z hlediska ochrany zdraví lidí formou závazného stanoviska zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví podle § 33 odst. 2 až 5 zákona obdobně.“.
59. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 75 zní:

Při změně a zrušení vzájemného uznávání povolení se postupuje obdobně podle § 35.“.
62. Za § 38 se vkládají nové § 38a, 38b a 38c, které
včetně poznámek pod čarou č. 76 a 77 znějí:
„§ 38a
Převod povolení
(1) Držitel povolení k přípravku může převést povolení na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. K převodu povolení musí být předložena žadatelem rostlinolékařské správě žádost s příslušnou dokumentací. V žá-
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dosti o převod povolení musí být navrženo datum, ke
kterému má být převod povolení uskutečněn. Přílohou
žádosti o převod povolení musí být souhlas držitele
povolení s převodem včetně souhlasu s navrženým datem převodu povolení a doklad o souhlasu vlastníka
dokumentace s přístupem k dokumentaci o přípravku
a účinné látce nebo doklad o převodu práv nebo souhlasu k přístupu k dokumentaci o přípravku a účinné
látce na nového držitele.
(2) V povolení převodu se uvede též den, ke kterému se převod uskuteční, a případná lhůta k doprodeji
a spotřebování zásob přípravku podle předešlého povolení, bylo-li o doprodej a spotřebování zásob přípravku požádáno. Nový držitel povolení vstupuje plně
do práv a povinností předešlého držitele povolení. Běh
lhůt stanovený předešlému držiteli povolení není jejich
převodem dotčen.
§ 38b
Jiná opatření
(1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před
škodlivým organismem a
a) pro dané použití je povoleno 5 nebo méně účinných látek ve formě samostatných přípravků,
b) povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence dostatečně účinné,
c) povolené přípravky nelze použít s ohledem na specifické požadavky k ochraně zdraví lidí nebo životního prostředí, nebo
d) použití přípravku vyžaduje integrovaná ochrana
rostlin nebo je přípravek použitelný v ekologickém
zemědělství,
povolí rostlinolékařská správa z důvodu veřejného zájmu rozšíření povolení na menšinová použití vydáním
nařízení rostlinolékařské správy. Nařízení rostlinolékařské správy vydává rostlinolékařská správa způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté.
(2) Za účelem povolení přípravku na ochranu
rostlin k uvádění na trh a používání z důvodu veřejného zájmu podle odstavce 1 vydá rostlinolékařská
správa po provedeném odborném posouzení formou
vzájemného uznávání nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení pro menšinová použití nařízení
rostlinolékařské správy způsobem podle § 76 odst. 2
věty druhé až čtvrté, ve kterém stanoví i podmínky
pro uvádění na trh a použití přípravku.
(3) Postupem podle odstavce 1 nebo 2 není dotčeno řešení mimořádných situací podle přímo použi-
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telného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh76).
§ 38c
Adjuvanty
V řízení o povolení uvádět na trh a používat adjuvant77) se postupuje podle § 32 až 35 obdobně.
76

) Kapitola IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009.

77

) Čl. 2 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

63. V § 39 odstavec 1 zní:
„(1) Rostlinolékařská správa nejpozději do 1 měsíce od skončení každého kalendářního čtvrtletí též písemně informuje ostatní členské státy Evropské unie
a Komisi o vydaných povoleních a o zrušení povolení.“.
64. V § 39 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
65. V § 39 odst. 2 se slova „podle § 34 až 38, § 53
nebo 54. Rostlinolékařská správa každoročně též postoupí seznam podle věty první ostatním členským státům Evropské unie a Komisi“ zrušují.
66. V § 39 odst. 3 se slova „ , a to v rozsahu podle
odstavce 2 písm. a) až h)“ zrušují.
67. § 40 až 42 včetně poznámek pod čarou č. 28,
28a, 28b a 28c se zrušují.
68. V § 43 odstavec 1 zní:
„(1) Kontrolou přípravků a dalších prostředků se
rozumí kontrola dodržování podmínek, požadavků
a povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie67), tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a povoleními rostlinolékařské
správy fyzickým a právnickým osobám a týkajícími se
přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na trh, skladování, skladování v rámci distribuce
a používání.“.
69. V § 43 odst. 2 se slova „rozhodnutí nebo“
zrušují.
70. V § 43 odst. 3 se slova „příruční nebo“ zrušují.
71. V § 43 odst. 7 písm. a) a b) se slova „rozhod-
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nutí nebo držiteli povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.
72. V § 43 odst. 8 se slova „rozhodnutí o registraci
nebo povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem
„povolení“.
73. V § 43 odst. 9 se slova „rozhodnutí o registraci
nebo držiteli povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují
slovem „povolení“.
74. V § 43 odstavec 10 zní:
„(10) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že odebraný
vzorek podle odstavce 7 vyhovuje zákonu a prováděcím
předpisům, předá držiteli povolení zbytek kontrolovaného přípravku a současně vystaví osvědčení ke složení
přípravku pro jeho další uvádění na trh a použití. Za
množství přípravku, kterého bylo použito k laboratorní
analýze, poskytne rostlinolékařská správa držiteli povolení poměrnou náhradu podle ceny, kterou uhradil
podle odstavce 9 a která nepřekračuje cenu obvyklou,
pokud držitel povolení o náhradu požádá ve lhůtě
2 měsíců ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek laboratorního vyšetření. Marným uplynutím této lhůty nárok na náhradu zaniká. Náhradu rostlinolékařská
správa poskytne nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
o ni držitel povolení požádal. Náhrada se neposkytne,
je-li cena odebraného vzorku nižší než 300 Kč.“.
75. V § 43 odst. 11 se slova „rozhodnutí o registraci nebo držitele povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.
76. § 44 se včetně poznámek pod čarou č. 30, 31
a 33 zrušuje.
77. § 45 včetně nadpisu zní:
„§ 45
Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů
a zkoušek s přípravky nebo dalšími prostředky
(1) Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vydává rostlinolékařská správa na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby, která je
způsobilá provádět pokusy a zkoušky v souladu s požadavky správné pokusnické praxe. Zjistí-li správní
orgán, že žadatel není způsobilý podle věty první, žádost zamítne.
(2) V rozhodnutí rostlinolékařská správa stanoví
zejména
a) oblast zkoušení,
b) dobu platnosti rozhodnutí.
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(3) Rostlinolékařská správa vydá rozhodnutí při
splnění požadavků podle odstavce 1 ve lhůtě do
60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.
(4) Rozhodnutí se vydává na dobu 5 let a jeho
platnost lze prodloužit.
(5) Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí se
podává nejméně 90 dnů přede dnem uplynutí platnosti
rozhodnutí.
(6) Rostlinolékařská správa neprodlouží platnost
rozhodnutí a žádost zamítne, jestliže
a) držitel rozhodnutí porušuje požadavky správné
pokusnické praxe nebo skutečnosti stanovené
v rozhodnutí, nebo
b) žadatel neprokázal v době rozhodování o prodloužení platnosti rozhodnutí naplnění některého z požadavků správné pokusnické praxe.
(7) Rostlinolékařská správa je oprávněna ve
vztahu k osobám podle odstavce 1
a) vykonávat dozor z hlediska požadavků správné
pokusnické praxe,
b) stanovit a schvalovat metodiky zkoušení přípravků,
c) vyžadovat informace a dokumentaci o plnění požadavků správné pokusnické praxe,
d) vyžadovat informace o přípravě a průběhu zkoušení přípravků, jakož i předložení dokumentace
o zkoušení přípravků a místa, kde pokusy probíhají.
(8) Rostlinolékařská správa rozhodnutím pozastaví platnost rozhodnutí v případě porušení požadavků uvedených v odstavci 6. Rozhodnutí o pozastavení platnosti rozhodnutí je prvním úkonem v řízení
a odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(9) Dojde-li ze strany držitele rozhodnutí k nápravě zjištěných nedostatků, na jejichž základě byla
jeho platnost pozastavena, rostlinolékařská správa zruší
rozhodnutí o pozastavení platnosti rozhodnutí. Informace o pozastavení platnosti rozhodnutí a jeho zrušení
zveřejňuje rostlinolékařská správa způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(10) Při rozhodování o pozastavení platnosti rozhodnutí přihlédne rostlinolékařská správa k závažnosti
porušení požadavků správné pokusnické praxe, k době
trvání tohoto stavu, k následkům tímto stavem způsobeným, jakož i k tomu, zda došlo k nápravě tohoto
stavu.
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(11) Držitel rozhodnutí je povinen nejpozději
3 dny před první aplikací přípravku, výsevem osiva
nebo vysázením sadby ošetřené přípravkem oznámit
rostlinolékařské správě
a) název nebo kód přípravku,
b) název nebo kód účinných látek,
c) plodinu,
d) účel použití,
e) maximální jednorázovou dávku.
(12) Žádost k vydání rozhodnutí nebo prodloužení platnosti rozhodnutí o způsobilosti k provádění
pokusů a zkoušek se podává písemně a obsahuje
a) identifikační údaje o
1. žadateli a osobě oprávněné k jednání za žadatele
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, funkce,
adresa místa bydliště, telefonické nebo elektronické spojení),
2. místech, na nichž se zkoušky mají provádět,
b) návrh na vymezení oblasti zkoušení podle odstavce 2,
c) prohlášení žadatele, který hodlá provádět úřední
zkoušky, že
1. souhlasí s provedením auditu k posouzení způsobilosti k provádění zkoušek přípravků a za
tímto účelem poskytne podle požadavků rostlinolékařské správy potřebnou součinnost,
2. se zavazuje neodkladně oznamovat rostlinolékařské správě změny podmínek, na jejichž základě bude vydáno rozhodnutí.

Částka 89

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.
83. V § 46a odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , s výjimkou přípravků nebo dalších
prostředků, které byly podrobeny laboratorní analýze
podle § 43 odst. 7 a je k nim vystaveno rostlinolékařskou správou osvědčení o složení přípravku podle § 43
odst. 10“.
84. § 47 zní:
„§ 47
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze
uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na
jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní
rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu
použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.“.
85. V § 49 odst. 1 se slova „rozhodnutí o jejich
registraci“ a slova „použití (§ 37 odst. 1)“ nahrazují
slovem „povolení“ a slova „(§ 44)“ a „(§ 45)“ se zrušují.
86. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo stanovený počet aplikací“.
87. V § 49 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
88. V § 49 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(13) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek a oblasti zkoušení.“.

„(4) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup údaje o spotřebě účinných látek, které jsou v přípravcích obsaženy, sumarizované podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů.

78. V § 46 úvodní části ustanovení se slovo „Podnikatelé“ nahrazuje slovy „Profesionální uživatelé“ a za
slovo „přípravky“ se vkládají slova „nebo další prostředky“.

(5) Zveřejnění nebo poskytnutí informace o spotřebách účinných látek a přípravků ve vztahu k územní
jednotce se nepovažují za porušení obchodního tajemství.“.

79. V nadpisu § 46, v § 46 písm. a) a b) a v nadpisu
§ 46a se za slovo „přípravků“ vkládají slova „nebo dalších prostředků“.

89. V § 50 odst. 1 se slova „rozhodnutí o jeho
registraci“ nahrazují slovem „povolení“.

80. V § 46 písm. a) bodě 2 se slovo „registraci“
nahrazuje slovem „povolení“.
81. V § 46 písm. a) bodě 5 se slova „§ 42“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské
unie67)“.
82. V § 46a se odstavec 1 zrušuje.

90. V § 51 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod
čarou č. 78 znějí:
„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení
označené jako
a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely,
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pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci
jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro
včely nebezpečné,
b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na
pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla
tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78)
a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny
před zahájením aplikace přípravku; použití osiva
namořeného přípravkem nebezpečným nebo
zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce
oznámí 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli
honitby40), České inspekci životního prostředí78)
a rostlinolékařské správě.
(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1
je nutno
a) zjistit u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být
aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před
provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům
aplikaci přípravku,
b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným
uživatelem honitby40).
(3) Chovatel včel je povinen oznámit podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných
stanovišť včelstev.
78

) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.“.

91. V § 51 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4
až 8.
92. V § 51 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem
„4“.
93. V § 51 odstavec 6 zní:
„(6) Obecní úřad poskytne na vyžádání příslušné
údaje podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 ošetřovatelům porostů a chovatelům včel.“.
94. V § 51 odst. 7 se za slova „jiných přípravků“ vkládají slova „ , pomocných prostředků“ a slova
„ , které účinkují na hmyz,“ se zrušují.
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95. V § 51 odst. 8 písm. c) se číslo „8“ nahrazuje
slovy „2 a 3“.
96. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.
97. § 53 včetně nadpisu zní:
„§ 53
Souběžný obchod
(1) Dojde-li v povolení u referenčního přípravku
ke změně povolení z hlediska podmínek jeho uvádění
na trh anebo používání, rostlinolékařská správa provede řízení o změně povolení k souběžnému obchodu
obdobně.
(2) Držitel rozhodnutí o povolení referenčního
přípravku není účastníkem řízení o povolení souběžného obchodu.
(3) V řízení o povolení souběžného obchodu postupuje rostlinolékařská správa podle ustanovení § 32
až 35 obdobně.“.
98. V § 54 odst. 3 se slova „zapíše další prostředek“ nahrazují slovy „rozhodne o zápisu dalšího prostředku“, za slova „registru“ se vkládají slova „ve lhůtě
6 měsíců“ a slova „podle 58“ se nahrazují slovy „podle
§ 58“.
99. V § 54 se odstavec 5 zrušuje.
100. V § 54 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) V případě, že v návodu k použití dalšího prostředku má být uvedena možnost směsi s jiným přípravkem nebo dalším prostředkem, může rostlinolékařská správa požadovat, aby žadatel doložil souhlas držitele povolení přípravku, jde-li o přípravek, nebo, jde-li
o další prostředek, souhlas osoby, na jejíž žádost byl
další prostředek zapsán do úředního registru, s nimiž
má být přípravek smísen, k takovému použití.
(6) Jde-li o další prostředek obsahující geneticky
modifikované organismy, lze jej zapsat do úředního
registru při splnění požadavků stanovených tímto zákonem a zákonem upravujícím nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty32).
(7) Další prostředek rostlinolékařská správa nezapíše do úředního registru, jestliže obsahuje makroorganismy, které představují riziko pro zdraví lidí, zvířat
nebo pro životní prostředí.“.
Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 8
až 17.
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101. V § 54 odst. 15 se číslo „12“ nahrazuje číslem
„14“.

Evropské unie67) upravující poskytování informací či
vedení záznamů subjekty soukromého práva.“.

102. V § 54 odst. 17 se slova „§ 33 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 31 až 35“.

107. V § 63 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

103. V § 54 se doplňuje odstavec 18, který zní:
„(18) Ustanovení o převodu povolení přípravku
podle § 38a, poskytování informace o nežádoucích
účincích přípravků a výměně informací podle § 39
a používání přípravků podle § 49 platí pro další prostředky obdobně.“.
104. V § 58 odst. 3 se slovo „registraci“ nahrazuje
slovem „povolení“.
105. V § 59 písm. b) se slova „nejsou cizí“ nahrazují slovy „jsou původní“.
106. § 60 včetně nadpisu zní:
„§ 60
Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků
nebo dalších prostředků na trh
(1) Podnikatelé, kteří uvádějí na trh přípravky
nebo další prostředky, nebo podnikatelé, kteří přípravky nebo další prostředky na území České republiky skladují za účelem jejich vývozu do třetích zemí,
jsou povinni
a) oznámit rostlinolékařské správě vždy do 3 dnů od
přemístění na území České republiky množství
jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších
prostředků, které přemístili z jiného členského
státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí,
a to včetně názvů a čísel šarží, a
b) na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout
informace o balení a dodat vzorky balení přípravků nebo dalších prostředků.
(2) Podnikatelé, kteří na území České republiky
další prostředky vyrábí, jsou povinni na vyžádání rostlinolékařské správy poskytnout rostlinolékařské správě
údaje o množství prodaných dalších prostředků včetně
názvů a čísel šarží.
(3) Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo
další prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže a datum skončení doby použitelnosti přípravku nebo dalšího prostředku. Toto ustanovení se nevztahuje na prodejce v maloobchodní síti
prodejen.
(4) Informační povinností podle odstavců 1 až 3
nejsou dotčena přímo použitelná ustanovení nařízení

108. V § 68 odstavec 2 zní:
„(2) Právnická nebo fyzická osoba, která má
v úmyslu použít technické zařízení k účelu uvedenému
v odstavci 1 (dále jen „provozovatel technického zařízení“), je povinna požádat rostlinolékařskou správu
o uznání způsobilosti tohoto zařízení a o zápis do rejstříku provozovatelů.“.
109. V § 68 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Splňuje-li technické zařízení žadatele technické a technologické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, vydá rostlinolékařská správa
rozhodnutí o uznání způsobilosti tohoto zařízení
a o jeho zapsání do rejstříku provozovatelů technického zařízení včetně přidělení značky pro označování
dřeva a dřevěného obalového materiálu ošetřeného
v uznaném technickém zařízení tohoto provozovatele
technického zařízení.
(4) Provozovatel technického zařízení zapsaný do
rejstříku podle odstavce 2
a) smí k hubení škodlivých organismů používat pouze jím provozované uznané technické zařízení,
b) je povinen při provozování technického zařízení
za účelem hubení škodlivých organismů dodržovat
prováděcím právním předpisem stanovené technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu, schváleného rostlinolékařskou správou, jehož náležitosti stanovuje
prováděcí právní předpis, a
c) oznamuje rostlinolékařské správě bez zbytečného
odkladu jakékoliv změny uznaného technického
zařízení, které mohou vést k nedodržení technických a technologických požadavků uvedených
v písmenu b), a ukončení provozu uznaného technického zařízení.“.
110. § 69 zní:
„§ 69
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která má
v úmyslu vyrábět z ošetřeného dřeva dřevěný obalový
materiál nebo ošetřený dřevěný obalový materiál označovat (dále jen „výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu“), je povinna požádat rostlinolékařskou
správu o zapsání do rejstříku výrobců.
(2) Rostlinolékařská správa vydá rozhodnutí o za-
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psání žadatele do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu včetně přidělení značky pro
označování dřevěného obalového materiálu, jestliže
splňuje technologické požadavky na označování dřevěného obalového materiálu.
(3) Výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu zapsaný do rejstříku podle odstavce 2
a) smí k výrobě dřevěného obalového materiálu,
který hodlá označit značkou přidělenou podle odstavce 2, použít pouze dřevo ošetřené v souladu
s technickými a technologickými požadavky, uvedenými v § 68 odst. 4 písm. b),
b) je povinen dodržovat technologické požadavky
kladené na označování dřevěného obalového materiálu a postupovat podle technologického postupu schváleného rostlinolékařskou správou, a
c) oznamuje rostlinolékařské správě bez zbytečného
odkladu jakékoliv změny v postupu označování
dřevěného obalového materiálu, které mohou vést
k nedodržení technologických požadavků uvedených v písmeni b), a ukončení označování dřevěného obalového materiálu.
(4) Technologické požadavky pro označování
dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu stanoví prováděcí právní předpis.“.
111. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:
„§ 69a
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která není zapsána v rejstříku provozovatelů technického zařízení
podle § 68 a rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného
obalového materiálu podle § 69, nesmí označovat ani
opatřovat dokladem o provedeném ošetření dřevo ani
dřevěný obalový materiál.
(2) Provozovatel technického zařízení a výrobce
ošetřeného dřevěného obalového materiálu, který je
držitelem rozhodnutí rostlinolékařské správy podle
§ 68 odst. 3 a § 69 odst. 2, smí používat pouze značku
přidělenou mu rostlinolékařskou správou, a to pouze
a) k označování dřeva nebo dřevěného obalového
materiálu ošetřeného v technickém zařízení uznaném podle § 68 odst. 3 a při dodržení technického
a technologického postupu uvedeného v § 68
odst. 4 písm. b) a nebo v § 69 odst. 3 písm. b), a
b) způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(3) Rostlinolékařská správa vede rejstřík provozo-
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vatelů technického zařízení podle § 68 a rejstřík výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle
§ 69.
(4) Rostlinolékařská správa zruší rozhodnutí
o uznání způsobilosti technického zařízení, o zápisu
do rejstříku provozovatelů technického zařízení podle
§ 68 nebo rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného materiálu podle § 69 a o přidělení značky pro označování
dřevěného obalového materiálu ošetřeného v uznaném
technickém zařízení provozovatele a nebo označování
dřevěného obalového materiálu jeho výrobcem, jestliže
zjistí, že držitel rozhodnutí není způsobilý k označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle
mezinárodního standardu tím, že nesplňuje technické
nebo technologické požadavky uvedené v § 68 odst. 4
písm. b) a nebo technologické požadavky uvedené
v § 69 odst. 3 písm. b).
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) náležitosti a vzor značky uvedené v § 68 odst. 3
a v § 69 odst. 2 a způsob označování podle odstavce 2,
b) technické a technologické požadavky na technické
zařízení podle § 68 odst. 3 a § 68 odst. 4 písm. b)
a náležitosti technologického postupu,
c) technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu podle § 69 odst. 3 písm. b).“.
112. V části první se na začátku hlavy VI vkládá
označení dílu 1 včetně nadpisu, který zní:
„Díl 1
Orgány rostlinolékařské péče“.
113. V § 70 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a na konci textu odstavce se doplňují slova „a celní
správa“.
114. V § 71 odst. 1 písm. g) se za slova „České
republiky“ vkládají slova „v mezinárodních organizacích a“.
115. V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam použití, považovaných za menšinová.“.
116. V § 72 odst. 4 písm. c) se slova „podle § 32 až
45, § 50, 51, 53, 54, 57 a 58“ zrušují.
117. V § 72 odst. 4 písmeno d) zní:
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„d) mechanizačních prostředků, provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů
a označování dřevěného obalového materiálu,“.
118. V § 72 odst. 5 písm. a) se slova „včetně invazních škodlivých organismů“ zrušují.
119. V § 72 odst. 5 písmeno c) zní:
„c) se vyjadřuje k žádostem fyzických a právnických
osob o jejich pověření ministerstvem k provádění
odborných rostlinolékařských činností podle § 71
odst. 1 písm. b) a c) a provádí odborný audit pověřených osob podle pokynů ministerstva,“.
120. V § 72 odst. 5 písmeno m) zní:
„m) monitoruje a ověřuje vliv přípravků na ošetřené
plodiny, rostlinné produkty a účinky na škodlivé
organismy.“.
121. V § 72 odst. 6 se slovo „vydává“ nahrazuje
slovy „zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a za slova „dalších prostředků“ se vkládají slova
„v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh67).“.
122. V § 74 odst. 1 písm. f) se slova „[§ 3 odst. 1
písm. b), § 31, 43, 46, 47, 49]“ zrušují.
123. V § 74 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) podmínek uvedených v rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru
(§ 63), ustanovení o používání a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1
písm. b), § 66 a 67] a podmínek pro provozování
technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu,“.
124. V § 74 odst. 9 se slovo „ , přípravku“ zrušuje.
125. V části první hlavě VI se za § 74 vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
„Díl 2
Opatření“.
126. V § 75 odst. 3 písm. a) a v § 75 odst. 6 se za
slovo „zvířat“ vkládá slovo „ , rostlin“.
127. V § 76 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) omezení nebo pozastavení nebo zákaz výroby
u výrobců v České republice, omezení nebo pozastavení nebo zákaz uvádění na trh a používání přípravku nebo dalšího prostředku nebo stanovení
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zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh
nebo používání nebo přebalování,“.
128. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zákaz provozování technického zařízení k hubení
škodlivých organismů nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu.“.
129. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „Státní“ zrušuje.
130. V § 76 odst. 2 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:
„4. technická zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu neodpovídají podmínkám stanoveným
v § 68 a 69.“.
131. V § 76 odst. 3 se věta první zrušuje.
132. V § 76 odstavec 8 zní:
„(8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením uvedeným v odstavci 1 písm. b), c),
d) se poskytne na její písemnou žádost náhrada nákladů
a ztrát, které jí vznikly v důsledku provedení těchto
opatření. Náhrada se poskytne z prostředků státního
rozpočtu na základě rozhodnutí rostlinolékařské
správy, a to za
a) jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů napadených nebo podezřelých
z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky,
b) jednorázovou asanaci pozemků, čištění a asanaci
skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních
prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů.“.
133. V § 76 odstavec 10 zní:
„(10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí o náhradu požádat do 1 roku
od vzniku nákladů a ztrát, za které má být náhrada
poskytnuta, jinak nárok zaniká. Náhrada se poskytuje
ve výši účelně vynaložených nákladů a způsobených
ztrát a její výši je osoba, které má být náhrada poskytnuta, povinna prokázat.“.
134. V § 76 odst. 11 se slova „majetkové újmy
a způsob určení a prokazování její výše“ nahrazují
slovy „nákladů a ztrát“.
135. § 78 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 55 zrušuje.
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136. V § 79 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 2“
zrušují.
137. V § 79 odst. 1 písm. f) se slova „a šetření při
vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 28 odst. 1 a 7“ zrušují.
138. V § 79 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) povolení přípravků,“.
139. V § 79 odst. 1 písm. i) se slova „dovozu souběžných přípravků“ nahrazují slovy „souběžného obchodu“.
140. V § 79 odst. 1 písm. j) se slovo „dalších“ nahrazuje slovem „pomocných“.
141. V § 79 odst. 1 písm. l) se za slovo „podle“
vkládají slova „§ 68 a způsobilosti k označování dřevěného obalového materiálu podle“.
142. V § 79 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:
„n) pověření výkonem působnosti národní referenční
laboratoře a referenční laboratoře pro laboratorní
činnosti podle § 6a odst. 2,“.
143. V § 79 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) osoby, podávají-li žádost o vzájemné uznání přípravku ve veřejném zájmu.“.
144. V části první se za hlavu VI vkládá nová
hlava VII, která včetně nadpisů zní:

„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1
Přestupky
§ 79a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) používá další prostředek, který není zapsán do
úředního registru, v rozporu s § 54 odst. 1, nebo
b) použije další prostředek v rozporu s § 54 odst. 14.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 79b
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku
nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, poruší povinnost podle § 3
odst. 1 písm. a),
b) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku
nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, poruší povinnost podle § 3
odst. 1 písm. b),
c) nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
d) neoznámí rostlinolékařské správě přebalování přípravku povoleného k uvádění na trh nebo jeho
používání podle § 31 odst. 6,
e) jako dovozce podle § 24 odst. 2 nebo jiná osoba
pověřená dovozcem
1. neoznámí písemně předpokládaný den dovozu
podle § 24 odst. 2 písm. a),
2. v rozporu s § 24 odst. 2 písm. b) neoznámí
údaje vztahující se k příslušné partii nebo zásilce nebo údaje o dokladech, nebo
3. neaktualizuje údaje podle § 24 odst. 2 písm. c),
f) jako dopravce dovážené zásilky nebo partie, která
podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle
§ 21 odst. 1 až 4, neumožní provedení kontroly
v rozsahu a způsobem podle § 24 odst. 3,
g) neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. b) zásilku
nebo partii v místě a za podmínek stanovených
rostlinolékařskou správou do doby, než budou
známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky,
h) přemisťuje přes chráněnou zónu s konečným cílem
mimo ni rostliny, rostlinné produkty nebo jiné
předměty bez rostlinolékařského pasu v rozporu
s § 30 odst. 1,
i) jako osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo jako osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu,
neposkytne informace podle § 76 odst. 5,
j) doveze nebo přemístí karanténní materiál podle § 8
odst. 1 bez oprávnění podle § 8 odst. 2 nebo 3,
nebo
k) nepoužije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolé-
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kařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení
pro reexport podle § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
§ 79c
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) používá přípravek, který není v České republice
povolen podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na
trh,
b) v rozporu s § 35 odst. 5 uvede na trh nebo používá
přípravek po zrušení povolení s výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
c) používá přípravek v rozporu s podmínkami
1. provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího uvádění přípravku na trh,
2. používání přípravků podle § 49 odst. 1, 2, 3
nebo 4, nebo
3. dovozu přípravku podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
přípravku na trh,
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vozní rostlinolékařské kontrole zákonem stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné
rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1, nebo
d) použije neoprávněně bez rozhodnutí o přidělení
značku pro označování ošetřeného dřevěného
obalového materiálu podle § 69a odst. 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Díl 2
Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob
§ 79e
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 54 odst. 1 uvede na trh nebo používá
další prostředek, který není zapsán do úředního
registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá,
b) v rozporu s § 47 uvede na trh další prostředek po
uplynutí doby použitelnosti,
c) použije další prostředek v rozporu s

d) jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1 a 2,

1. experimentálním použitím dalších prostředků
podle § 54 odst. 14,

e) přemístí a používá přípravky v rámci souběžného
obchodu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravku
na trh, nebo

2. označováním dalších prostředků podle § 55,

f) distribuuje přípravek v rozporu s § 46a odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 40 000 Kč.
§ 79d
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu
s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu s § 8
odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný
produkt nebo jiný předmět,

3. povinným kontrolním testováním mechanizačních prostředků podle § 66,
4. oznamovací a dokladovou povinností podle
§ 60, nebo
5. podmínkami distribuce podle § 46a odst. 3,
d) jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového
materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál v rozporu s podmínkami podle § 69 odst. 3, nebo
e) použije neoprávněně značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle
§ 69a odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 200 000 Kč.

b) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu
s povolením podle § 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že

c) nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou
správou podle § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e)
pro zásilku, která neodpovídá po provedené do-

a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku

§ 79f
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nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, poruší povinnost podle § 3
odst. 1 písm. a),

uživatel, který nakupuje nebo jiným způsobem
získává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,

b) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku
nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b)
použije k ošetření rostlin, rostlinných produktů
nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek, který není povolen k použití podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravku na trh, nebo při ošetření poškodí okolní
porost, zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí,

1. v rozporu s § 20 odst. 2 písm. a) neuchovává
rostlinolékařské pasy nebo o nich nevede evidenci,

c) jako provozovatel poruší některou z povinností
při skladování rostlinných produktů podle § 4
odst. 1 nebo nedodrží způsob zjišťování nebo regulace výskytu škodlivých organismů v uskladněných rostlinných produktech stanovený prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 4
odst. 2,
d) nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
e) nesplní povinnost registrace podle § 12 odst. 1,
f) nepřipojí rostlinolékařský pas k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle
§ 20 odst. 1,
g) nahradí rostlinolékařský pas nebo rostlinolékařský
pas pro chráněnou zónu nebo náhradní rostlinolékařský pas v rozporu s § 19 odst. 1,
h) jako osoba podle § 12 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 13 odst. 1 nebo nesplní opatření
nařízené rostlinolékařskou správou podle § 13
odst. 2,
i) nepodrobí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné
předměty před uvedením na trh soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 odst. 1 písm. b),
j) nesplní opatření podle § 11 odst. 2 nebo 3 nebo
opatření podle § 15 odst. 6,
k) vystaví rostlinolékařský pas v rozporu s § 17
odst. 2 jako osoba neoprávněná,

2. neohlašuje rostlinolékařské správě nákup nebo
jiné nabytí příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí podle § 20 odst. 2 písm. b),
3. neumožní zaměstnancům rostlinolékařské
správy vstup na pozemky a do objektů podle
§ 20 odst. 2 písm. c),
4. neumožní zaměstnancům rostlinolékařské
správy přístup k pěstovaným, skladovaným
nebo zpracovávaným rostlinám, rostlinným
produktům nebo jiným předmětům podle § 20
odst. 2 písm. c), nebo
5. neumožní zaměstnancům rostlinolékařské
správy bezplatný odběr rostlin, rostlinných
produktů nebo jiných předmětů a odběr jejich
vzorků a kontrolu příslušných dokladů podle
§ 20 odst. 2 písm. c),
n) neumožní jako dopravce u zásilky nebo partie dovozní rostlinolékařskou kontrolu podle § 24
odst. 3,
o) neuskladní zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do
doby, než budou známy konečné výsledky úředně
stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky podle
§ 26 odst. 1 písm. b),
p) jako dopravce vyvážené zásilky nezajistí přepravu
zásilky podle § 28 odst. 9,
q) přemísťuje přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné
produkty nebo jiné předměty s konečným cílem
mimo ni bez rostlinolékařského pasu v rozporu
s § 30 odst. 1,
r) neposkytne informace podle § 76 odst. 5,
s) doveze nebo přemístí karanténní materiál podle § 8
odst. 1 bez oprávnění podle § 8 odst. 2 nebo 3,
nebo

l) nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny,
rostlinné produkty a jiné předměty v rozporu
s § 20 odst. 2,

t) nepoužije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení
pro reexport podle § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1.

m) jako osoba, která se při podnikatelské činnosti12)
zabývá pěstováním rostlin, nebo jako konečný

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.
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§ 79g
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) používá přípravek, který není v České republice
povolen podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na
trh,
b) uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho
použitelnosti v rozporu s § 47,
c) v rozporu s § 36 odst. 5 uvede na trh nebo používá
přípravek po zrušení povolení s výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
d) jako držitel rozhodnutí o povolení nebo distributor přípravku nebo dalšího prostředku nebalí nebo
neoznačí přípravek nebo další prostředek podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
e) neprovádí pokusy nebo zkoušky s přípravky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na trh,
f) skladuje přípravky v rozporu s § 46,
g) používá přípravky v rozporu s § 49 odst. 1, 2, 3
nebo 4,
h) jako osoba, která při podnikatelské činnosti zachází s přípravky, nezabezpečí výkon těchto činností odborně způsobilou fyzickou osobou nebo
absolventem odborného kurzu podle § 86 odst. 1,
i) jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1,
j) uvádí na trh nebo používá účinné látky v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím uvádění přípravků na trh,
k) přemístí přípravek v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
l) jako držitel povolení přemístí povolený přípravek
v rozporu s § 53 odst. 1, nebo
m) neoznámí rostlinolékařské správě přebalování přípravku nejpozději 24 hodin před přebalením v rozporu s § 31 odst. 6.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 79h
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
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a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu
s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu s § 8
odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný
produkt nebo jiný předmět,
b) nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou
správou podle § 26 odst. 1 písm. a), d) nebo f),
c) nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1,
d) jako provozovatel vstupního místa neumístí ve
svých prostorách kontejner určený k odkládání
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
podle § 25 odst. 8, nebo
e) v rozporu s § 25 odst. 8 jako provozovatel vstupního místa zlikviduje obsah kontejneru bez dohledu rostlinolékařské správy.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 500 000 Kč.

Díl 3
§ 79i
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává rostlinolékařská správa nebo obecní
úřad obce s rozšířenou působností podle § 73 odst. 3.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(6) Pokutu ukládanou rostlinolékařskou správou
vybírá rostlinolékařská správa.
(7) Kontrolní orgán může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního jednání v souladu s opatřením uloženým podle § 75 nebo
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bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob, zvířat nebo životního prostředí.“.
Dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII
až X.
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155. § 83 se včetně nadpisu zrušuje.
156. V § 85 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo § 82 odst. 5“.
157. § 87 včetně nadpisu zní:
„§ 87

145. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „technického zařízení k hubení škodlivých organismů“.

Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů
rostlinolékařské správy

146. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a s ní související odběr vzorků“.

(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede
rostlinolékařská správa tyto údaje

147. V § 82 odst. 1 písm. a) se slova „odstavce 2
(dále jen „rostlinolékaři“) nahrazují slovy „odstavců 2
nebo 3, nebo“.
148. V § 82 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) mají jinou odbornou kvalifikaci, pokud vykonávají
pouze odborné rostlinolékařské činnosti uvedené
v § 81 odst. 1 písm. b) nebo c).“.
149. V § 82 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „Rostlinolékaři“ nahrazuje slovy „Osoby s vyšším stupněm odborného vzdělání (dále jen „rostlinolékaři“)“.
150. V § 82 odst. 2 písm. a) a v § 82 odst. 3
písm. a) se za slova „studijních programů“ vkládá slovo
„rostlinolékařství“ a slova „zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin“ se zrušují.
151. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slova „celoživotního vzdělávání“ vkládá slovo „rostlinolékařství“
a slova „zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu
rostlin“ se zrušují.
152. V § 82 odst. 3 písm. b) se slova „pěstitelství,
zahradnictví, chmelařství, lesnictví nebo vinohradnictví“ zrušují.
153. V § 82 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstitelství, zahradnictví, chmelařství a vinohradnictví
nebo v oblasti lesnictví, nebo mají střední vzdělání
s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
ukončené absolutoriem v oboru vzdělání rostlinolékařství, zahradnictví, lesnictví nebo vinohradnictví a praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin,“.
154. V § 82 se odstavec 6 zrušuje.

a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu,
popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě
jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo
název, popřípadě obchodní firmu registrované
osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu určenou k doručování a adresu sídla registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,
d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná
osoba hodlá dovážet anebo uvádět na trh a zda jí
bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona,
e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně
činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.
(2) V úředním registru mechanizačních prostředků podle § 63 rostlinolékařská správa vede
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu,
popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě
jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo
název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li
o právnickou osobu, a dále identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,
b) údaje o výrobci případně dovozci mechanizačního
prostředku v rozsahu obchodní firma, případně
jméno a příjmení, sídlo, případně místo bydliště,
c) údaje o druhu a typovém označení mechanizačního prostředku, včetně výčtu případných výrobních variant,
d) údaje o oblasti použití mechanizačního prostředku,
e) data platnosti zápisu mechanizačního prostředku,
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f) registrační číslo.
(3) V rejstříku provozovatelů podle § 68 odst. 2
vede rostlinolékařská správa tyto údaje
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu,
popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě
jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo
název, popřípadě obchodní firmu provozovatele,
jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu místa podnikání nebo sídla,
c) adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či
elektronickou adresu,
d) identifikace přidělené značky pro označování
dřeva,
e) evidenční číslo osoby v rejstříku,
f) datum zápisu do rejstříku,
g) datum ukončení činnosti.
(4) V rejstříku výrobců podle § 69 odst. 3 vede
rostlinolékařská správa tyto údaje
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li
o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu výrobce, jde-li o právnickou
osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu místa podnikání nebo sídla,
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159. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „§ 68
odst. 2,“ nahrazují slovy „§ 69a odst. 5“.
160. V § 88 odst. 1 písm. d) se slova „§ 51 odst. 6
a 10“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 3, 4 a 8“.
161. V § 88 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vyhlášku o přípravcích a dalších prostředcích
k provedení § 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13,
§ 46a odst. 1 a 4, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3 a 4 a § 55.“.
162. V § 88 odst. 4 se slova „§ 82 odst. 6, § 83
odst. 2“ zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pověření k výkonu činnosti referenční laboratoře vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím dne 30. června 2012.
2. Osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů
a zkoušek vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pozbývají platnosti uplynutím 5 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

c) adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či
elektronickou adresu,
d) identifikace přidělené značky pro označování
dřeva,
e) evidenční číslo osoby v rejstříku,
f) datum zápisu do rejstříku,
g) datum ukončení činnosti.
(5) Úřední registry a rejstříky jsou informačními
systémy veřejné správy, jejichž správcem je rostlinolékařská správa, která je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
158. V § 88 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 2
odst. 1 písm. e)“ vkládají slova „§ 4 odst. 1 písm. c),“,
slova „§ 12 odst. 2 a 8“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 2
a 7“, slova „§ 25 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 25
odst. 9“, slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ se nahrazují slovy
„§ 28 odst. 1, 2, 5 a 8“ a za slova „§ 30 odst. 1“ se
vkládají slova „§ 69 odst. 4,“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o chemických látkách
Čl. III
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 371/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 30 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) Státní rostlinolékařská správa.“.
2. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 36a
Státní rostlinolékařská správa
Státní rostlinolékařská správa
a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek a směsí dodržována ustanovení tohoto zákona, právních
předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí
správních orgánů podle tohoto zákona, pokud se
týkají klasifikace, balení a označování přípravků na
ochranu rostlin,
b) stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy,
zjistí-li při kontrole podle písmene a) závady,
c) nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu
v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin,
dalších prostředků na ochranu rostlin na trh;
hrozí-li škody na zdraví lidí nebo zvířat nebo poškození životního prostředí, nebo jestliže již ke
škodám došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečného přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin nebo souběžného přípravku na ochranu rostlin na náklady jejich vlastníka, popřípadě jejich držitele, není-li
vlastník znám,
d) ukládá pokuty a nápravná opatření podle tohoto
zákona, dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru před škodlivými účinky vyráběných, uváděných na trh nebo používaných
přípravků na ochranu rostlin nebo dalších prostředků na ochranu rostlin.“.
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a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona
č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 132/2003 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona
č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/
/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008
Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1, § 3 odst. 4 písm. e), § 5d odst. 1
a v § 7c odst. 1 větě druhé se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. § 5g včetně nadpisu a poznámky po čarou č. 26a
zní:
„§ 5g
Přípravky na ochranu rostlin
Reklama na přípravky na ochranu rostlin se řídí
přímo použitelným předpisem Evropské unie26a).
26a

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady č. 79/117/EHS a 91/414/
/EHS.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V

Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. IV
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, položky 81 až 86 včetně poznámek pod
čarou č. 49b až 49n znějí:

„Položka 81
Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení49m) nebo povolení přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li:
– pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství49n)
– účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství49n)
b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)

Kč 5 000
Kč 6 000
Kč 1 000
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Zmocnění
Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin,
komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu
rostlin ve veřejném zájmu.
Položka 82
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin49d)
b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)

Kč
Kč

500
200

Kč

300

Kč

100

Kč

100

Položka 83
Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití49e)
b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li
o úkony uvedené pod písmenem a)49f) nebo převod povolení49l)
Položka 84
Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin49f)
Položka 85
Přijetí žádosti o
a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu
nebo vývoje49g)
b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin 49h)

Kč 1 000
Kč 1 500

Položka 86
Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu49i)
– pro obchodní použití
– pro vlastní potřebu
b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení49j)
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 49k)
49b

)
)
49d
)

Kč 1 000
Kč 300
Kč 100
Kč 200

§ 32 zákona č. 326/2004 Sb.
§ 54 zákona č. 326/2004 Sb.
Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49e
) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49f
) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
49g
) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49h
) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49i
) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
49j
) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
49k
) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
49l
) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
49m
) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49n
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.
49c
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ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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246
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

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

ČÁST PRVNÍ

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obcích

Změna zákona o krajích

Čl. I

Čl. II

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008
Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/
/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/
/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/
/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 91 odst. 2 a v § 137 odst. 1 se slova „§ 93
odst. 1“ nahrazují slovy „§ 93“.
2. V § 93 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:
„(2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu43) se informace o místě, době
a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce
obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním
zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání
projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva
obce.
43

) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

1. V § 39 odst. 3 větě poslední se slova „odst. 1
větě druhé“ zrušují.
2. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„(2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu28) se informace o místě, době
a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce krajského úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním
zastupitelstva; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného
krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna
nejméně 10 dnů před zasedáním zastupitelstva.
28

) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
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liže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva hlavního města Prahy.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

Čl. III
V § 60 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění zákona č. 501/2004 Sb., se na konci
odstavce 3 doplňuje věta „V době vyhlášení krizového
stavu podle jiného právního předpisu25) se informace
o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy zveřejní
na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy alespoň po dobu 2 dnů před jeho konáním; záležitosti,
které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou
být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jest-

„25) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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247
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl. I
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve
znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb.,
zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „na komoditní burze“
nahrazují slovy „na burze“.
2. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto
zákona nesmí ve své obchodní firmě, názvu, označení
poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se
svojí činností použít nebo používat označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení,
které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy.“.
3. V § 1 odst. 5 písm. a) se slova „(dále jen „dohodci“)“ zrušují.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Burza vede účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví pro podnikatele.“.
5. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
6. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „obchodního
jména“ nahrazují slovy „obchodní firmy nebo názvu
nebo jména a příjmení“.
7. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „označení
„burza“ “ nahrazují slovy „označení „komoditní
burza“ “ nebo slovem „burza“ ve spojení s předmětem
burzovních obchodů.

8. V § 3 odst. 3 písm. i) se za slovo „jména“
vkládá slovo „ , příjmení“.
9. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) podrobnější postup při jmenování a odvolávání
osob oprávněných ke zprostředkování burzovních
obchodů podle § 29 (dále jen „burzovní dohodce“)
a způsob jejich odměňování; podmínky, za nichž
mohou osoby oprávněné ke zprostředkování burzovních obchodů podle § 23 odst. 3 (dále jen „soukromý dohodce“) působit na burze; podmínky, za
nichž jsou burzovní dohodce a soukromý dohodce
(dále jen „dohodci“) oprávněni uzavírat burzovní
obchody svým jménem,“.
10. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Burza uveřejní nejpozději do 30 dnů ode dne
svého vzniku statut a řád burzovního rozhodčího
soudu, pokud se zřizuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní je ve svém sídle k nahlédnutí.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
11. V § 5 odstavce 1 až 5 včetně poznámek pod
čarou č. 13 až 16 znějí:
„(1) K provozování burzy je třeba státní povolení
(dále jen „povolení“) Ministerstva průmyslu a obchodu
nebo Ministerstva zemědělství v oblastech jejich působnosti13) (dále jen „příslušný orgán státní správy“).
(2) Příslušný orgán státní správy udělí povolení
k provozování burzy na žádost zakladatelů burzy
přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku,
které po vzniku burzy na ni přechází, a to za podmínek, že
a) zakladatelé
1. podnikají nejméně po dobu 3 let,
2. nejsou nebo nebyli členy burzy, které bylo
v předcházejících 5 letech přede dnem podání
žádosti odňato povolení z jiného důvodu než
na žádost burzy,
3. nejsou osobou, která byla v předcházejících
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5 letech přede dnem podání žádosti podle tohoto zákona za neplnění povinností opakovaně
sankcionována,
4. nejsou osobami propojenými podle obchodního zákoníku,
5. nemají ke dni podání žádosti v evidenci daní
nedoplatky na daních, odvodech, poplatcích,
úhradách, úplatách, pokutách, úrocích a na penále,
6. nemají ke dni podání žádosti nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, nedoplatky na pojistném a na penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
7. nejsou osobami, na jejichž majetek byl v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti
prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na
prohlášení konkursu pro nedostatek jejich majetku nebo zrušen konkurs pro nedostatek jejich majetku nebo povoleno vyrovnání podle
zákona o konkursu a vyrovnání,
8. nejsou osobami, u kterých v předcházejících
5 letech přede dnem podání žádosti bylo rozhodnuto o jejich úpadku nebo byl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek
majetku dlužníka podle insolvenčního zákona,
a
9. nejsou osobami, u kterých v předcházejících
5 letech přede dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu nebo u jiného k tomu příslušného
orgánu veřejné moci podle právního řádu jiného státu insolvenční, konkursní nebo jiné
obdobné řízení a bylo vydáno rozhodnutí se
stejnými nebo obdobnými účinky, jaká mají
rozhodnutí podle právního řádu České republiky, uvedená pod bodem 7 nebo 8,
b) zakladatelé, pokud jsou fyzickými osobami,
1. jsou bezúhonní a
2. nebyli v předcházejících 5 letech přede dnem
podání žádosti statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby
nebo nevykonávali kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě,
aa) na jejíž majetek byl v předcházejících
5 letech přede dnem podání žádosti prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dlužníka nebo zrušen konkurs pro
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nedostatek majetku dlužníka nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu
a vyrovnání,
bb) u které v předcházejících 5 letech přede
dnem podání žádosti bylo rozhodnuto
o jejím úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
dlužníka nebo byl konkurs zrušen pro
nedostatek majetku dlužníka podle insolvenčního zákona,
cc) u které v předcházejících 5 letech přede
dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu
nebo u jiného k tomu příslušného orgánu
veřejné moci podle právního řádu jiného
státu insolvenční, konkursní nebo jiné obdobné řízení a bylo vydáno rozhodnutí se
stejnými nebo obdobnými účinky, jaká
mají rozhodnutí podle právního řádu
České republiky, uvedená pod písmenem aa) nebo bb),
c) zakladatelé doloží, že burza bude mít ke dni zahájení provozu dostatečné finanční, materiální,
personální a organizační předpoklady pro provozování burzy vzhledem k předpokládanému rozsahu činnosti a zaměření burzy.
(3) V žádosti kromě obecných náležitostí podání
zakladatelé uvedou
a) název a sídlo burzy,
b) předmět a druh burzovních obchodů, které mají
být na burze provozovány,
c) jiné kontaktní údaje zakladatelů, zejména identifikátor datové schránky, elektronickou adresu a telefonní číslo.
(4) Žádost o udělení povolení podepíší všichni zakladatelé a připojí k ní tyto doklady
a) zakladatelskou smlouvu,
b) statut,
c) řád burzovního rozhodčího soudu, pokud má být
u burzy zřízen,
d) potvrzení o neexistenci nedoplatků na daních, odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách
a na penále, včetně nákladů řízení, které vybírají
a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu14), ne starší 3 měsíce,
e) potvrzení15) o neexistenci nedoplatků na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, ne starší
3 měsíce,
f) potvrzení16) o neexistenci nedoplatků na pojistném
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a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ne starší 3 měsíce,
g) doklady prokazující finanční, materiální, personální a organizační předpoklady pro provoz burzy
podle odstavce 2 písm. c), a to zejména
1. výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo přehledy o příjmech, výdajích, majetku a závazcích
zakladatelů za 3 bezprostředně předcházející
účetní období nebo obdobné dokumenty u zahraničních osob,
2. plán obchodní činnosti burzy, podložený reálnými ekonomickými propočty,
3. návrh technického zabezpečení činností burzy,
4. návrh organizační struktury burzy a předpokládaného počtu zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat jednotlivé činnosti burzy,
h) pokud se jedná o zahraniční osobu, doklady uvedené v § 5a odst. 3.
(5) Povolení je třeba též k návrhu na změnu názvu
burzy, statutu, řádu burzovního rozhodčího soudu a na
přijetí za člena burzy, s výjimkou člena burzy podle
§ 17 odst. 1 písm. b), jinak jsou změny nebo vznik
členství neplatné. K žádosti o povolení změny názvu
nebo statutu burza přiloží usnesení valné hromady
o změně statutu a nové znění statutu. K žádosti o povolení změny řádu burzovního rozhodčího soudu
burza přiloží usnesení valné hromady o změně řádu
burzovního rozhodčího soudu a nové znění řádu burzovního rozhodčího soudu. K žádosti o povolení
vzniku členství na burze burza přiloží rozhodnutí burzovní komory o přijetí člena burzy a doklady podle
odstavce 4 písm. d), e), f) a h).
13

) § 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 2/
/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14

) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.

15

) § 26e zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

16

) § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.“.

12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:
„§ 5a
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona
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nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena
za trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento
trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo
s předmětem a druhem burzovních obchodů, které mají
být na burze provozovány, pokud se na ni nehledí, jako
by nebyla odsouzena17).
(2) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 splňovat osoba, která je
a) statutárním orgánem burzy nebo jeho členem,
b) prokuristou burzy,
c) generálním ředitelem burzy nebo jiným zaměstnancem se srovnatelnou působností.
(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence
Rejstříku trestů. Příslušný orgán státní správy si za
účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního
právního předpisu18) výpis z evidence Rejstříku trestů.
Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy,
ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala
v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se příslušnému orgánu státní
správy předkládají v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
17

) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb.

18

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

13. V § 6 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.
14. V § 6 odstavci 1 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:
„a) zakladatelé nesplní některou z podmínek stanovených v § 5 odst. 2,
b) navrhovaný název burzy nebo označení burzovního rozhodčího soudu jsou způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu, nebo
jiným způsobem mohou ovlivnit důvěryhodnost
burzy nebo burzovního rozhodčího soudu,“.
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hodci a jinými osobami oprávněnými k burzovním
obchodům, plněny povinnosti jim stanovené tímto
zákonem, statutem a vnitřními předpisy burzy,

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c)
a d).
15. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje
slovo „nebo“.
16. V § 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.
17. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „obchodní
jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení“.
18. V § 8 odst. 2 písm. d) se za slovo „jméno“
vkládá slovo „ , příjmení“.
19. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „podle povolení“.
20. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení a sídlo nebo bydliště členů podle § 17 odst. 1
písm. b) a c).“.
21. V § 8 odst. 3 se za slova „o zápis“ vkládají
slova „do obchodního rejstříku“.
22. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) doklad o jmenování jedné třetiny členů burzovní
komory příslušným orgánem státní správy.“.
23. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost o zápis do obchodního rejstříku musí
být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 90 dnů ode dne nabytí právní moci povolení, jinak
práva a povinnosti z povolení zanikají. Práva a povinnosti z povolení zanikají také dnem nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým rejstříkový soud žádost o zápis do
obchodního rejstříku zamítl.“.
24. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:
„§ 8a
Provoz burzy
(1) Burza je povinna:
a) řádně a průběžně organizovat burzovní obchody
v rozsahu uděleného povolení,
b) vést seznam osob, které pro burzu vykonávají činnost a mají přístup k informacím týkajícím se činnosti burzy, na které se vztahuje požadavek
mlčenlivosti,
c) průběžně kontrolovat, zda jsou členy burzy, do-
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d) vyloučit člena burzy, s výjimkou člena burzy podle § 17 odst. 1 písm. b), který přestal splňovat
podmínky uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b), nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se burza dozvěděla, že člen burzy přestal podmínky splňovat;
pravomoc burzy k vyloučení člena burzy podle
§ 19 odst. 2 tím není dotčena,
e) uložit do sbírky listin obchodního rejstříku platné
znění statutu a uveřejnit platné znění statutu a řádu
burzovního rozhodčího soudu, pokud je zřízen,
nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
povolení jejich změny, způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zpřístupnit je ve svém sídle k nahlédnutí,
f) řádně zabezpečit působení burzovního rozhodčího soudu, pokud je zřízen,
g) zpracovat výroční zprávu o činnosti burzy nejpozději do 3 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního roku, uveřejnit ji nejpozději do 6 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního
roku způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zpřístupnit ji ve svém sídle k nahlédnutí.
(2) Výroční zpráva o činnosti burzy obsahuje alespoň:
a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy,
b) seznam členů burzy,
c) popis organizační struktury burzy,
d) seznam činností, jejichž výkonem burza pověřila
třetí osobu,
e) výčet a objem skutečně obchodovaných komodit
a komoditních derivátů na burze a počet burzovních dní,
f) seznam soukromých a burzovních dohodců,
g) účetní závěrku, případně zprávu auditora, a další
údaje podle zvláštního právního předpisu19),
h) informace o činnosti burzovního rozhodčího
soudu, pokud je zřízen.
19

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.“.

25. V § 10 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a zároveň nadpoloviční většina členů
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státní

jejich uveřejnění a umožňuje ve svém sídle do nich nahlédnout.“.

26. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Členem burzovní komory může být jen člen burzy.
V případě člena burzy, který je právnickou osobou,
může být členem burzovní komory jen fyzická osoba,
která je statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu této právnické osoby.“.

33. V § 29 odst. 2 se slova „má bydliště na území
České republiky,“ nahrazují slovem „je“.

burzy jmenovaných
správy“.

příslušným

orgánem

27. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Statut může určit, které z působností burzovní komory, uvedených v odstavci 2 písm. d), e), f),
k) a l), se svěřují do působnosti předsedy burzovní
komory nebo generálního sekretáře burzy.“.
28. V § 16 odst. 2 se za slovo „nesmí“ vkládají
slova „bez předchozího písemného souhlasu burzy“.
29. V § 17 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Členem burzy může být pouze osoba, která
splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b);
to neplatí pro člena burzy podle odstavce 1 písm. b).
(4) Počet členů burzy nesmí být nižší než 3 po
celou dobu existence burzy.“.
30. V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Členové burzy podle § 17 odst. 1 písm. a)
jsou povinni splatit vklad ve výši stanovené zakladatelskou smlouvou nejpozději do 90 dnů ode dne vzniku
burzy.
(3) Členové burzy musí splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) po celou dobu členství v burze, to neplatí pro členy burzy podle § 17
odst. 1 písm. b).
(4) Členové burzy podle § 17 odst. 1 písm. b)
musí být starší 21 let a bezúhonní.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.
31. V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; dále nesmějí vědomě rozšiřovat nepravdivé
zprávy, které by mohly mít vliv na vývoj kursů komodit a komoditních derivátů, s nimiž je na burze obchodováno, nebo poškodit účastníky trhu“.
32. V § 27 odstavec 7 zní:
„(7) Burza uveřejňuje aktuální kursy a historii
kursů za 5 bezprostředně předcházejících let způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Kursy se uvádějí v kursovním listě. Burza uchovává kursovní listy v listinné
a elektronické podobě po dobu nejméně 5 let ode dne

34. V § 29 odst. 3 se slova „příslušný orgán státní
správy“ nahrazují slovy „burzovní komisař“.
35. V § 29 odst. 4 se slova „nebo příslušný orgán
státní správy může“ nahrazují slovy „a burzovní komisař mohou“.
36. V § 30 odst. 5 větě třetí se za slovo „potvrzeny“ vkládá slovo „burzovním“.
37. V § 31 odst. 2 větě první se za slovo „má“
vkládá slovo „burzovní“ a ve větě druhé se za slovo
„zmařeno“ vkládá slovo „burzovním“.
38. V nadpisu části sedmé se slovo „SANKCE“
nahrazuje slovy „SPRÁVNÍ DELIKTY“.
39. V § 33 odst. 4 větě první a v § 44a odst. 2 a 4 se
slovo „komoditní“ zrušuje.
40. V § 33 odst. 4 větě třetí se slova „informuje
Českou národní banku“ nahrazují slovy „státní správy
a Česká národní banka se vzájemně informují“.
41. V § 34 odstavec 1 zní:
„(1) Burzovní komisař je v rámci výkonu státního
dozoru oprávněn kontrolovat,
a) zda burzovní obchody probíhají v souladu s tímto
zákonem a burzovními předpisy a hledisky uvedenými v § 6 odst. 1 písm. b),
b) zda činnost burzy, burzovních orgánů, členů
burzy, dohodců a osob podle § 21 odst. 1 písm. b)
a c) a § 25 odst. 3 je v souladu s tímto zákonem
a statutem,
c) zda neexistují u burzy důvody, které mohou vést
k pozastavení činnosti burzy nebo omezení povolení k provozování burzy podle § 35 odst. 1 nebo
k odejmutí povolení podle § 35 odst. 2 a 3,
d) zda jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto
zákona ve své obchodní firmě nebo názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností nepoužívají označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov
odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové
označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost
burzy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

Sbírka zákonů č. 247 / 2011

Částka 89

42. V § 34 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vytknout nedostatky a požadovat jejich odstranění
ve stanovené lhůtě,“.
43. V § 34 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).
44. V § 34 odst. 2 písm. c) se slova „právním předpisům“ nahrazují slovy „tomuto zákonu“.
45. V § 34 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
46. § 35 a 36 včetně nadpisu znějí:
„§ 35
(1) Příslušný orgán státní správy může pozastavit
činnost burzy nebo omezit povolení k provozování
burzy, a to nejdéle na 2 roky, pokud burza porušuje
povinnosti podle § 8a odst. 1.
(2) Pokud burza ve stanovené lhůtě nedostatky
odstraní, příslušný orgán státní správy pozastavení činnosti burzy nebo omezení povolení k provozování
burzy zruší. Pokud burza nedostatky neodstraní, příslušný orgán státní správy povolení k provozování
burzy odejme.
(3) Příslušný orgán státní správy povolení odejme
vždy, pokud
a) vyjde najevo, že povolení bylo uděleno na základě
nepravdivých skutečností,
b) činnost burzy nebyla zahájena do 12 měsíců ode
dne nabytí právní moci povolení,
c) ve 12 měsících předcházejících zahájení správního
řízení o odejmutí povolení se nekonala valná hromada,
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Správní delikty
§ 36
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od
těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné,
anebo takové označení, které vyvolává dojem, že
jde o činnost burzy, nebo
b) vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5
odst. 1 nebo 5.
(2) Fyzická osoba se jako osoba, která se zúčastní
burzovního shromáždění, dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost podle § 20 odst. 3.
(3) Fyzická osoba se jako burzovní dohodce dopustí přestupku tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21 odst. 3.
(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům dopustí přestupku tím, že poruší
některou z povinností podle § 24 odst. 1.
(5) Fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 25
odst. 3 dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 25 odst. 3.
(6) Fyzická osoba se jako člen burzy nebo burzovní komory nebo jako zaměstnanec burzy dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost podle § 25 odst. 4.
(7) Fyzická osoba se jako burzovní dohodce dopustí přestupku tím, že
a) vykonává jinou výdělečnou činnost v rozporu
s § 29 odst. 3 nebo 4, nebo
b) poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2
nebo 3.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 5, nebo 6,

d) ve 12 měsících předcházejících zahájení správního
řízení o odejmutí povolení nebyli zvoleni členové
burzovní komory, jejichž volba přísluší valné hromadě a kterým skončilo funkční období před více
než 1 rokem,

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

e) počet členů burzy je nejméně po dobu 90 dnů nižší
než 3,

47. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které
včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

f) burza ve 12 měsících předcházejících zahájení
správního řízení o odejmutí povolení neorganizovala burzovní obchody podle § 8a odst. 1 písm. a),
nebo
g) burza o odnětí povolení požádala.

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 7.“.

„§ 36a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně ozna-
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čení „komoditní burza“ nebo jiné označení od
těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné,
anebo takové označení, které vyvolává dojem, že
jde o činnost burzy, nebo
b) vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5
odst. 1 nebo 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba, která se zúčastní burzovního shromáždění,
dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 20 odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako soukromý dohodce dopustí správního deliktu
tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21
odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba oprávněná k burzovním obchodům dopustí
správního deliktu tím, že poruší některou z povinností
podle § 24 odst. 1.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba oprávněná k burzovním obchodům podle
§ 21 odst. 1 písm. b) dopustí správního deliktu tím, že
uzavře burzovní obchod v rozporu s § 23 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba uvedená v § 25 odst. 3 dopustí správního
deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 25
odst. 3.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako člen burzy nebo burzovní komory dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 25
odst. 4.
(8) Podnikající fyzická osoba se jako soukromý
dohodce dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2 nebo 3.
(9) Burza se dopustí správního deliktu tím, že
a) neuveřejní nebo nezpřístupní statut a řád burzovního rozhodčího soudu, pokud se zřizuje podle § 4
odst. 2,
b) organizuje burzovní obchody v rozporu s § 8a
odst. 1 písm. a),
c) nevede seznam osob podle § 8a odst. 1 písm. b),
d) nekontroluje dodržování povinností členů burzy,
dohodců a jiných oprávněných osob k burzovním
obchodům podle § 8a odst. 1 písm. c),
e) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. d) nevyloučila člena
burzy, který přestal splňovat podmínky členství,
f) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neuveřejnila nebo
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nezpřístupnila platné znění statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu,
g) nezabezpečila působení burzovního rozhodčího
soudu podle § 8a odst. 1 písm. f),
h) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. g) nezpracovala,
neuveřejnila nebo nezpřístupnila výroční zprávu
o činnosti burzy,
i) v rozporu s § 22 odst. 2 nevyloučí z burzovních
obchodů osoby podle § 22 odst. 1,
j) v rozporu s § 27 odst. 7 neuveřejní aktuální kursy
nebo historii kursů nebo neuchovává kursovní
listy nebo neumožní nahlédnutí do nich, nebo
k) v rozporu s § 32 odst. 4 neodvolá dohodce.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 6, 7 nebo 8,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9 písm. b), d), e) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5,
d) 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9
písm. c), h), i), j) nebo k),
e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3 nebo 4,
f) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9
písm. a) nebo f).
§ 36b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní
bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání
a okolnostem, za kterých byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává příslušný orgán státní správy podle
§ 5 odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti
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s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
20

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

48. V § 39 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Tímto dnem zaniká též burzovní rozhodčí soud, pokud byl u burzy zřízen.“.
49. V § 40 se odstavec 3 zrušuje.

Správní řízení podle § 36 zákona č. 229/1992 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Burza, která zveřejnila statut a řád burzovního
rozhodčího soudu v Obchodním věstníku podle dosavadních právních předpisů, uloží statut též do sbírky
listin obchodního rejstříku nejpozději do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

50. V § 41 se odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 11 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
51. V § 41 se věta první zrušuje, slova „písm. c)“
se nahrazují slovy „písm. b)“ a slova „a rozhodnutí
o uložení sankcí uvedených v § 36 odst. 1“ se zrušují.
52. V § 44a odst. 1 a 6 se slova „Komoditní burza“
nahrazují slovem „Burza“.
53. V § 44a odst. 2 se za slova „§ 1 odst. 2 a 3,“
vkládají slova „§ 5 odst. 2 písm. a) bod 4 po dobu členství na burze,“.
54. V § 44a odst. 2 se slova „§ 3, 8,“ nahrazují
slovy „§ 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) až d),“ a slova
„§ 16 odst. 2,“ se zrušují.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl. III
V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném
pohybu služeb se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
„c) organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27),
27

) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d)
až k).

Čl. II

ČÁST TŘETÍ

Přechodná ustanovení
1. Správní řízení podle zákona č. 229/1992 Sb.,
s výjimkou správních řízení podle § 36 zákona č. 229/
/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 229/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

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

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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248
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „zahraničí, včetně
vývozu do jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „jiného než členského státu Evropské
unie“.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ze zahraničí,
včetně dovozu z jiných členských států Evropské unie“
nahrazují slovy „z jiného než členského státu Evropské
unie“.
3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud jde o obchod s vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům
Evropské unie“.
4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské
unie.“.
5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „humanitární
pomoci nebo“ nahrazují slovy „humanitární nebo rozvojové pomoci anebo“.
6. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slova „včetně zpětného dovozu,“ vkládají slova „nebo daru představiteli
jiného státu,“.

7. V § 6 odst. 1 se za slova „(dále jen „právnická
osoba“)“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická
osoba v případech stanovených tímto zákonem (dále
jen „fyzická osoba“)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; povolení se nevyžaduje v případě, že
obchod s vojenským materiálem provádí Ministerstvo
obrany nebo Ministerstvo vnitra za podmínek stanovených v § 12a“.
8. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo
„vydáno“ vkládají slova „právnické osobě“.
9. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Povolení může být vydáno fyzické osobě,
která je občanem České republiky, má trvalý pobyt
na území České republiky a splňuje podmínky uvedené
v odstavci 1 písm. b) bodech 1, 4, 5 a 6 a odstavci 1
písm. c) a d).“.
10. V § 8 písm. b) se za slovo „právnické“ vkládají
slova „nebo fyzické“.
11. V § 8 se tečka na konci písmene c) nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) provádění obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou, která je držitelem povolení.“.
12. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“ a na konci textu písmene se
doplňují slova „nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa podnikání, adresa místa trvalého
pobytu a rodné číslo v případě, že žadatelem o povolení
je fyzická osoba“.
13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „trvalý pobyt“
nahrazují slovy „adresa místa trvalého pobytu“.
14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „právnické osoby“ zrušují.
15. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „a požadovaná
doba platnosti povolení“ zrušují.
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16. V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „obchodním
rejstříku“ nahrazují slovy „obchodním nebo jiném obdobném rejstříku“.

6. číslo, popřípadě položku nebo podpoložku
kombinované nomenklatury celního sazebníku3a),

17. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slovy „je-li prokura udělena,“ slovo „a“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „ , a fyzické osoby, která žádá
o povolení“.

7. smluvní cenu za jednotku množství vojenského
materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,

18. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „právnické
osoby“ vkládají slova „nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, místo podnikání, trvalý pobyt a rodné číslo
u fyzické osoby“ a slovo „již“ se zrušuje.

9. další údaje mající vztah ke konkrétnímu obchodu s vojenským materiálem,

19. V § 10 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
20. V § 10 odst. 2 se za slovo „Právnická“ vkládají
slova „nebo fyzická“.
21. V § 11 odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují
slovy „písm. c)“.
22. V § 12 odst. 2 se za slovo „obchodního“ vkládají slova „nebo jiného obdobného“.
23. § 12a zní:

8. předpokládanou dobu, v níž bude možné obchod podle uzavřené smlouvy uskutečnit,

b) uzavřené smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,
c) dokladu o konečném užití vojenského materiálu
podle § 15 odst. 5.
(3) Licenční potvrzení obsahuje údaje uvedené
v odstavci 2 písm. a).“.
24. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , u fyzické osoby její smrtí“.
25. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slovo „právnické“
vkládají slova „nebo fyzické“.
26. V § 13 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c)
až e).

„§ 12a
(1) Obchod s vojenským materiálem spočívající
v jeho nákupu nebo dovozu může provádět jménem
České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zabezpečení plnění svých
úkolů.
(2) Ministerstvo vydá Ministerstvu obrany nebo
Ministerstvu vnitra namísto licence licenční potvrzení
po předložení
a) návrhu na vydání licenčního potvrzení, který obsahuje
1. označení organizační složky státu, její název
a sídlo,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla
osob oprávněných za Ministerstvo obrany nebo
Ministerstvo vnitra jednat,
3. označení uzavřené smlouvy, která je podmínkou provádění obchodu,
4. název státu, ze kterého má být vojenský materiál dovezen,
5. název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu, jeho množství, evidenční
nebo výrobní čísla, pokud byla přidělena,

27. V § 13 odst. 1 písm. c) bodě 2 se za slovo
„právnická“ vkládají slova „nebo fyzická“.
28. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slovo „právnické“
vkládají slova „nebo fyzické“ a na konci písmene se
čárka nahrazuje tečkou.
29. V § 13 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
30. V § 13 odst. 2 se za slovo „právnické osoby“
vkládají slova „nebo úmrtí fyzické osoby“.
31. Za nadpis části třetí se vkládá označení hlavy
první, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA PRVNÍ
LICENCE PRO PROVÁDĚNÍ ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM“.
32. V § 14 odst. 2 se slova „§ 2 odst. 1 nebo 2“
nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 2
odst. 2“.
33. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.
34. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.
35. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4
až 6.

unie (dále jen „členský stát“) k příjemci v jiném
členském státě,

36. V § 15 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; v případě, že se jedná o vojenský
materiál dovezený na základě licence k transferu podle
hlavy druhé, k němuž se váže vývozní omezení, prohlášením žadatele, že dodržel podmínky uvedené ve
vývozním omezení, a příslušným dokladem souhlasu
odpovědného orgánu členského státu původu vojenského materiálu“.

b) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, které
bylo vydáno povolení a která nese odpovědnost za
transfer,

37. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova
„odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.
38. V § 16 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

c) příjemcem právnická nebo fyzická osoba usazená
v některém z členských států, která nese odpovědnost za přijetí transferu,
d) licencí k transferu oprávnění dodavatele k transferu
vojenského materiálu příjemci v jiném členském
státě,
e) obecnou licencí oprávnění dodavatele provádět
transfer, pokud splňuje podmínky uvedené
v § 22b.

39. V § 16 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
40. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případě, že je to z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nezbytné, může ministerstvo na návrh
dotčeného orgánu pozastavit čerpání licence na dobu
nezbytně nutnou. Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání licence nemá odkladný účinek. Pominou-li
důvody podle věty první a není-li důvod k postupu
podle odstavce 1, ministerstvo na návrh dotčeného
orgánu rozhodnutí o pozastavení čerpání licence
zruší.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
41. V § 19 odst. 3 se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“ a za slovo „odnětím“ se vkládají
slova „nebo pozastavením“.
42. Za § 22 se vkládá hlava druhá, která včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c zní:
„HLAVA DRUHÁ
LICENCE K TRANSFERU VOJENSKÉHO
MATERIÁLU UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE
A CERTIFIKACE
§ 22a
Definice
Pro účely udělování licencí k transferu vojenského
materiálu uvnitř Evropské unie podle této hlavy se rozumí
a) transferem každé přemístění vojenského materiálu
od dodavatele v jednom členském státě Evropské

§ 22b
Obecná licence
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provádět transfery, pokud
a) příjemce je součástí ozbrojených sil členského
státu nebo je veřejným zadavatelem, který provádí
nákupy výlučně pro ozbrojené síly členského
státu,
b) příjemcem je právnická nebo fyzická osoba certifikovaná podle příslušného právního předpisu
členského státu, který zapracovává předpis Evropské unie upravující zjednodušení podmínek transferů vojenského materiálu3c),
c) transfer je uskutečněn pro účely předvádění
vzorků zboží, hodnocení nebo výstav, nebo
d) transfer je uskutečněn pro účely údržby nebo
opravy vojenského materiálu.
(2) V případě, kdy u obecné licence podle odstavce 1 písm. b) certifikovaný příjemce porušuje podmínky certifikace anebo by mohl být dotčen veřejný
pořádek, bezpečnost nebo ochrana obyvatelstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení transferu k tomuto příjemci. O přijatém rozhodnutí ministerstvo informuje
příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou
komisi.
(3) Obecná licence podle odstavce 1 písm. c) se
vztahuje na poskytování informací při školeních, přednáškách nebo seminářích, při činnostech spojených
s výzkumem, vývojem, konstrukcí, projekčními pracemi a výrobou, dále na transfery vojenského materiálu
při předvádění, prezentacích, výstavách a veletrzích,
testování, zkouškách, účastích ve výběrových řízeních
a při průzkumu trhu. Obecná licence neopravňuje do-
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b) podrobný popis vojenského materiálu s uvedením
množství jednotlivých položek a celkové ceny,
c) dokument dokládající uzavřený smluvní vztah,
d) doklad o konečném užití,

(4) Obecná licence podle odstavce 1 písm. d) se
vztahuje na

e) potvrzení příjemce, že byl předem seznámen se
všemi podmínkami transferu; potvrzení musí obsahovat konkretizaci těchto podmínek.

a) vysílání odborníků a na transfery vojenského materiálu při činnostech spojených s výrobou, úpravami, instalací, defektací, opravami, údržbou, servisem, reklamacemi, školením a výcvikem obsluh,
použitím a ovládáním vojenského materiálu,

(8) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1
písm. b) povinen ještě před prvním transferem ověřit,
že příjemce transferu je certifikovaný podle příslušných
právních předpisů členského státu příjemce.

b) transfer vojenského materiálu, který je předmětem
údržby a opravy k provedení smluvně ujednaných
činností. V případě neopravitelnosti lze vyměnit
vadný kus vojenského materiálu za nový, avšak
celkový počet kusů vojenského materiálu musí
být zachován. Předmět údržby a opravy se musí
vrátit na území České republiky v době, která je
stanovena ve smlouvě s příjemcem.

(9) Dodavatel zajistí u obecné licence podle odstavce 1 písm. a) a b) před uskutečněním transferu doklad o konečném užití potvrzený příjemcem v členském
státě transferu. Doklad o konečném užití nesmí být
starší než 12 měsíců a musí obsahovat

(5) Dodavatel, který hodlá vyvážet z území České
republiky vojenský materiál na základě obecné licence,
je povinen se před uskutečněním prvního transferu zaregistrovat u ministerstva. K tomu písemně oznámí ministerstvu

c) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla nebo místa
podnikání žadatele,

a) druh obecné licence podle odstavce 1 písm. a) až
d), kterou hodlá využít, a dobu jejího využívání,
b) své identifikační údaje
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky; je-li podnikající fyzickou osobou, uvede též adresu místa
podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
2. u právnické osoby obchodní firmu nebo název
a sídlo právnické osoby, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, a předmět podnikání.
(6) Dodavatel na vyžádání ministerstva bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů, předloží údaje podle
odstavce 7 o transferech uskutečněných na základě této
obecné licence.
(7) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1
písm. a) a b) povinen uchovávat údaje o uskutečněných
transferech po dobu 10 let od uskutečnění transferu.
Údaje musí obsahovat
a) jméno, obchodní firmu nebo název a adresu příjemce,

a) název členského státu, na jehož území je místo dodání vojenského materiálu,
b) název orgánu, který jej vydal,

d) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho
množství, charakteristiku a hodnotu,
e) datum vydání a
f) antireexportní doložku.
(10) Dodavatel informuje ministerstvo do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí pololetí
o uskutečněných transferech v rámci této obecné licence.
(11) Dodavatel ještě před uskutečněním každého
transferu vypracuje přehled složení dodávky obsahující
soupis transferovaného zboží s uvedením názvu, počtu,
typového (výrobního, evidenčního) označení a ceny
vojenského materiálu, který bude doprovázet zásilku.
(12) Jakékoliv změny údajů v registraci je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozví,
sdělit ministerstvu.
(13) Ministerstvo zveřejňuje seznam dodavatelů,
kteří využívají obecnou licenci, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 22c
Souhrnná licence
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vy-
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dáno povolení, je oprávněna provádět na základě souhrnné licence transfery více příjemcům v jednom nebo
více členských státech.
(2) Žádost o udělení souhrnné licence musí obsahovat
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,
b) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c) vymezení vojenského materiálu podle seznamu
vojenského materiálu,
d) navrhovanou dobu platnosti licence,
e) název členských států, do kterých má být prováděn transfer vojenského materiálu, a
f) vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu.
(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení
souhrnné licence ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že
závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí se
nevyžaduje. Souhrnná licence se uděluje na dobu 3 let.
(4) Rozhodnutí o udělení souhrnné licence kromě
obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,
b) vymezení vojenského materiálu podle seznamu
vojenského materiálu,
c) vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu,
d) datum, místo vydání a dobu platnosti,
e) případné další bezpečnostní podmínky.
§ 22d
Individuální licence

názvu podle
a množství,
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seznamu

vojenského

materiálu

d) navrhovanou dobu platnosti licence,
e) název členského státu, do kterého má být prováděn transfer, obchodní firmu nebo název a sídlo,
nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání příjemce.
(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení individuální licence ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že
závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí se
nevyžaduje.
(4) Rozhodnutí o udělení individuální licence
kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo a název položky podle kombinované nomenklatury celního sazebníku,
b) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
c) název členského státu, na jehož území se nachází
sídlo, místo podnikání nebo bydliště příjemce,
d) datum, místo vydání a dobu platnosti licence,
e) případné další bezpečnostní podmínky licence.
§ 22e
Společné ustanovení o licencích k transferu
vojenského materiálu uvnitř Evropské unie
(1) Ustanovení § 16 až 19 se pro účely této hlavy
použijí obdobně, není-li v této hlavě stanoveno jinak.
(2) Licencím podle této hlavy nepodléhají transfery vojenského materiálu, pokud
a) dodavatelem je Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, nebo
b) transfer je nezbytný k uplatňování kooperačního
zbrojního programu mezi členskými státy.

(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provést transfer na základě
individuální licence jednomu určitému příjemci.

Certifikace

(2) Žádost o udělení individuální licence musí obsahovat

(1) Certifikace je postup, při kterém ministerstvo
zjišťuje spolehlivost příjemce, pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení vojenského materiálu na
základě licence k transferu od jiného členského státu.

a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,
b) číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c) specifikaci vojenského materiálu s uvedením jeho

§ 22f

(2) Splnění stanovených požadavků se potvrzuje
vydáním osvědčení o spolehlivosti příjemce (dále jen
„certifikát“).
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§ 22g
Podmínky pro vydání certifikátu
(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je, že žadatel
a) je držitelem platného povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem,
b) uvádí na trh pod vlastním názvem nebo obchodní
značkou vojenský materiál nebo jeho součásti
nebo systémy a subsystémy vojenského materiálu,
c) využívá vojenský materiál přijatý na základě obecných licencí k transferu pro vlastní výrobu a zdrží
se jejich opětovného transferu nebo vývozu, vyjma
údržby nebo opravy a k tomuto se písemně zaváže,
d) doloží spolehlivost podle odstavce 3.
(2) V žádosti o vydání certifikátu se uvede
a) obchodní firma nebo název a sídlo nebo jméno,
popřípadě jména, a adresa žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) adresy výrobních jednotek, jsou-li zavedeny,
d) jméno vedoucího pracovníka jako osoby osobně
odpovědné za transfery a vývoz.
(3) Žádost o vydání certifikátu pro účely zhodnocení spolehlivosti musí být doložena
a) příslušnými doklady o odpovídající zkušenosti
v oblasti činností souvisejících s nakládáním s vojenským materiálem, zejména s ohledem na dodržování vývozních omezení, povolení vyrábět
nebo uvádět na trh vojenský materiál a zaměstnávání zkušeného řídícího personálu, dokumentací
o příslušné průmyslové činnosti v oblasti vojenského materiálu, zejména schopnost montáže systémů či subsystémů,
b) písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že učiní veškeré nezbytné kroky
k dodržení a prosazení všech zvláštních podmínek
pro konečné použití a vývoz každé určité součásti
či produktu, které byly přijaty,
c) písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že příslušným orgánům s náležitou
péčí poskytne podrobné informace týkající se konečných uživatelů či konečného použití všech produktů podnikem vyvážených, přepravovaných či
přijatých na základě licence k transferu z jiného
členského státu,
d) popisem interního programu dodržování právních
norem nebo systému řízení transferů a vývozu
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uplatňovaného v podniku, podepsaným oprávněnou osobou; popis musí zahrnovat podrobné informace o organizačních, lidských a technických
zdrojích vyčleněných na řízení transferů a vývozů,
řetězci odpovědnosti ve struktuře podniku, postupech interního auditu, zvyšování informovanosti
a odborné přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění fyzické a technické bezpečnosti, vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu.
(4) Vzor žádosti o vydání certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 22h
Vydání certifikátu
(1) Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje podmínky pro vydání certifikátu a vyžádá si za tím účelem
závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými jsou
a) Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
b) Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky,
c) Generální ředitelství cel z hlediska dodržování dovozních a vývozních opatření.
(2) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas dotčeného orgánu s vydáním certifikátu.
(3) Při splnění podmínek ministerstvo vydá
do 60 dnů ode dne doručení žádosti certifikát, který
kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo certifikátu,
b) obchodní firmu nebo název a adresu sídla nebo
jméno, popřípadě jména, a adresu trvalého pobytu
žadatele a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresy organizačních složek, jichž se certifikace
týká,
d) prohlášení o splnění podmínek uvedených v § 22g,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) datum vydání certifikátu, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.
(4) Certifikát vydává ministerstvo v českém a anglickém jazyce. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Certifikát vydaný v jiném členském státě je platný i na
území České republiky.
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§ 22i
Povinnosti držitele certifikátu
(1) Držitel certifikátu je povinen splňovat všechny
podmínky stanovené pro jeho vydání po celou dobu
jeho platnosti.
(2) Držitel certifikátu je povinen ministerstvu neprodleně oznámit a doložit všechny změny, které vyvstaly nebo k nimž došlo po udělení osvědčení, a které
mohou ovlivnit platnost nebo obsah osvědčení. Držitel
certifikátu oznámí zejména
a) všechny důležité změny své průmyslové činnosti
týkající se vojenského materiálu,
b) jakoukoli změnu údajů uvedených v § 22g odst. 2.
(3) Ministerstvo provádí alespoň každé 3 roky
kontrolu, zda držitel certifikátu splňuje podmínky stanovené v § 22g. Za účelem kontroly je ministerstvo
a jím pověřený kontrolní orgán oprávněno
a) vstupovat do příslušných prostor držitele osvědčení,
b) prověřovat a kopírovat záznamy nebo údaje týkající se výrobků vyvážených, převáděných nebo
přijatých na základě licence k transferu od jiného
členského státu.
§ 22j
Zánik certifikátu
(1) Certifikát zaniká
a) rozhodnutím o úpadku,
b) uplynutím doby platnosti certifikátu,
c) úmrtím fyzické osoby,
d) rozhodnutím ministerstva o zrušení platnosti certifikátu, jestliže
1. certifikát byl udělen na základě nesprávných
nebo neúplných údajů,
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osoby nebo úmrtí fyzické osoby nepřechází na jejího
právního nástupce.
(3) V případě, že je certifikát zrušen, je příjemce
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit svým dodavatelům, kteří používají obecné licence. Ministerstvo
o této skutečnosti informuje příslušné orgány ostatních
členských států a Evropskou komisi.
(4) Ministerstvo zveřejní a pravidelně aktualizuje
seznam držitelů certifikátů a uvědomí o tom Evropskou komisi, Evropský parlament a ostatní členské
státy na internetových stránkách Evropské komise.
3c

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/43/ES ze
dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.“.

43. V § 23 odst. 1 se za slova „dodržování tohoto
zákona u právnických“ vkládají slova „a fyzických“.
44. V § 23a odst. 1 se slovo „právnickými“ zrušuje.
45. V § 24 odst. 2 písm. a) bodě 3 se za slovo „neudělení“ vkládá čárka a slova „licence nebo o odejmutí“
se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo odnětí“.
46. V § 24 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova „ , s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c)“
zrušují.
47. V § 24 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo
„udělení“ vkládá čárka a slova „licence a o odejmutí“
se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo odnětí“.
48. V § 24 odst. 2 písm. b) bodě 3 se slova „ , s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c)“
zrušují.

2. držitel certifikátu přestal splňovat podmínky
pro jeho udělení, nebo

49. V nadpisu § 25 se za slova „právnických“
vkládají slova „a podnikajících fyzických“.

3. to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky, zejména jestliže držitel certifikátu porušil
závažným způsobem ustanovení tohoto zákona
nebo předpis Evropské unie, právní předpis
členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování
nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo

50. V § 25 se v úvodních částech ustanovení odstavců 2, 3 a 4 za slova „Právnická osoba“ vkládají slova
„nebo podnikající fyzická osoba“.

e) vrácením certifikátu ministerstvu.
(2) Certifikát je nepřenosný; při zániku právnické

51. V § 25 odst. 3 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje.
52. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) provede transfer jednomu určitému příjemci bez
individuální licence podle § 22d nebo více příjem-
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cům v jednom nebo více členských státech bez
souhrnné licence podle § 22c, nebo
d) provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.“.
53. V § 25 odst. 4 písm. a) se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „ , § 22c odst. 2 nebo § 22d odst. 2“.
54. V § 25 odst. 4 písm. b) se slova „§ 15 odst. 5“
nahrazují slovy „§ 15 odst. 4“.
55. V § 25 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která žádá o vydání certifikátu podle § 22g odst. 2, se
dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný
nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro jeho
vydání, nebo
b) doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně
pozměněné nebo padělané.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
které byl vydán certifikát podle § 22f odst. 1 a 2, se
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny
změny, k nimž došlo po udělení certifikátu, a které
mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu,
nebo

„c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4,
odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.“.
58. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27
odst. 1 písm. a) a b) a v § 27a odst. 2 se za slova „právnické osobě“ vkládají slova „nebo podnikající fyzické
osobě“.
59. V § 27a odst. 1 se za slova „Právnická osoba“
vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.
60. V § 27a odst. 3 se za slova „právnické osoby“
vkládají slova „nebo podnikající fyzické osoby“.
61. V § 27a odst. 4 se slova „a podle § 25 odst. 5
písm. a) a c)“ nahrazují slovy „ , § 25 odst. 5 písm. a)
a c) a § 25 odst. 6 a 7“.
62. V § 33 se slova „§ 14 odst. 3,“ zrušují a slova
„a § 20 odst. 4“ se nahrazují slovy „ , § 20 odst. 4
a § 22g odst. 4“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech podaných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 38/
/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost

b) pozmění údaje v certifikátu.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
56. V § 25 odst. 8 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo odstavce 3 písm. c) nebo d)“.
57. V § 25 odst. 8 písmeno c) zní:
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června
2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 23, 29 a 34,
která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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249
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

a) poplatek za žádost o vydání povolení (dále jen
„poplatek za žádost“),
b) udržovací poplatek.
§ 3b

Změna atomového zákona

Subjekty poplatků na odbornou činnost Úřadu
Čl. I
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene t) doplňují slova „a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské unie41) týkajících se
zejména vnitrostátního a mezinárodního hodnocení
státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných
zařízení“.
Poznámka pod čarou č. 41 zní:
„41) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009,
kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.“.

2. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3g, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 3a

(1) Poplatníkem poplatku za žádost je žadatel
o vydání povolení.
(2) Poplatníkem udržovacího poplatku je držitel
povolení.
§ 3c
Předmět poplatků na odbornou činnost Úřadu
(1) Předmětem poplatku za žádost je činnost
Úřadu související s vydáním
a) povolení k umístění jaderného zařízení,
b) povolení k výstavbě
1. jaderného zařízení, nebo
2. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči,
c) prvního povolení k provozu
1. jaderného zařízení,
2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování
uranové rudy, nebo
3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo
d) povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu
1. jaderného zařízení,
2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování
uranové rudy, nebo

Poplatky na odbornou činnost Úřadu

3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.

Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou

(2) Předmětem udržovacího poplatku je činnost

Sbírka zákonů č. 249 / 2011
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Úřadu související s výkonem státního dozoru nad činností držitelů povolení k
a) provozu
1. jaderného zařízení,
2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování
uranové rudy, nebo
3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo
b) jednotlivým etapám vyřazování z provozu
1. jaderného zařízení,
2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování
uranové rudy, nebo
3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.
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lendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost,
nejvýše 4 000 000 Kč.
(3) Vláda stanoví nařízením sazby poplatků na odbornou činnost Úřadu pro jednotlivé činnosti Úřadu
podle § 3c.
§ 3f
Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku
(1) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku vzniká prvním dnem kalendářního měsíce, ve
kterém nabylo rozhodnutí o vydání povolení právní
moci.
(2) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku zaniká posledním dnem kalendářního měsíce,
ve kterém povolení zaniklo.

§ 3d
Osvobození od poplatků
na odbornou činnost Úřadu
(1) Od poplatků na odbornou činnost Úřadu se
osvobozují
a) veřejné vysoké školy a zdravotnická zařízení, která
činnosti podle tohoto zákona vykonávají za
úhradu z veřejného zdravotního pojištění,
b) osoby, které činnosti podle tohoto zákona vykonávají pouze za úhradu z veřejných prostředků na
vědu a výzkum včetně prostředků z fondů Evropské unie.

§ 3g
Správa a rozpočtové určení poplatků na odbornou
činnost Úřadu
(1) Poplatek za žádost je splatný do 30 dnů ode
dne podání žádosti o vydání povolení.
(2) Udržovací poplatek je splatný do 30 dnů ode
dne skončení poplatkového období, kterým je kalendářní rok.
(3) Správu poplatků na odbornou činnost Úřadu
vykonává Úřad.

(2) Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu dokládá poplatník
při podání žádosti o vydání povolení nebo na výzvu
Úřadu.

(4) Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou příjmem státního rozpočtu.“.

(3) Dojde-li ke změně skutečností rozhodných
pro osvobození od poplatků na odbornou činnost
Úřadu, oznámí poplatník tuto skutečnost Úřadu do
15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

„b) pro činnosti vedoucí k ozáření související s lékařskou radiodiagnostikou při poskytování zdravotní
péče zubními lékaři odborná způsobilost k výkonu
povolání zubního lékaře podle zákona o výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta,“.

§ 3e
Sazba poplatků na odbornou činnost Úřadu
(1) Sazba poplatku za žádost činí v případě žádosti o vydání povolení podle
a) § 3c odst. 1 písm. a) nejvýše 30 000 000 Kč,
b) § 3c odst. 1 písm. b) nejvýše 150 000 000 Kč,
c) § 3c odst. 1 písm. c) nejvýše 60 000 000 Kč,
d) § 3c odst. 1 písm. d) nejvýše 60 000 000 Kč.
(2) Sazba udržovacího poplatku činí za každý ka-

3. V § 12 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
4. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovo „pro“ vkládá
slovo „ostatní“.
5. V § 12 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují
slovy „písm. a) a c)“.
6. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „bezpečnost“
vkládají slova „ , přičemž odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti nelze přenést na jinou osobu“.
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ČÁST DRUHÁ

7. V § 18 odst. 1 písm. p) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

Změna zákona o správních poplatcích

8. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

Čl. II

„s) zajistit a udržovat odpovídající finanční a lidské
zdroje potřebné k plnění povinností souvisejících
s jadernou bezpečností jaderného zařízení.“.

Položka 106 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, včetně poznámky pod čarou
č. 65 zní:

„Položka 106
Přijetí žádosti o povolení65)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů
k výstavbě jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie
k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu
k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost,
radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení
nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
k nakládání s jadernými materiály
k provozu pracoviště III. kategorie
k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie
k uvádění radionuklidů do životního prostředí
k nakládání s radioaktivními odpady
k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo
IV. kategorie z provozu
k nakládání se zdroji ionizujícího záření
k dovozu nebo vývozu jaderných položek
k přepravě
– velmi významných zdrojů ionizujícího záření
– jaderných materiálů
ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů
vyvezených z České republiky
k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany
k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě
nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků

Kč
Kč
Kč

5 000
5 000
3 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

3
1
3
5
1
1

Kč
Kč
Kč

1 000
1 000
500

Kč
Kč

500
2 000

Kč
Kč

1 000
1 000

Kč

1 000

000
000
000
000
000
000

Osvobození
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.
65

) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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250
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti
podle § 9 odst. 1, při níž mají vznikat radioaktivní odpady, se zaeviduje u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů; uvede údaje nutné k její jednoznačné identifikaci, jde-li o právnickou osobu, též údaje
k identifikaci členů statutárního orgánu, a dále údaje
o činnosti, která má být povolena, a o předpokládaném
druhu a množství radioaktivních odpadů, které mají
vznikat. Údaje z evidence jsou uchovávány po dobu
5 let po ukončení placení odvodů podle § 27.“.
2. V § 26 odst. 1 se slovo „jednotlivé“ nahrazuje
slovem „příslušné“.
3. V § 26 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) poskytování příspěvků obcím podle § 27.“.
4. V § 27 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou
„Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při
správě odvodů podle daňového řádu.“.
Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

5. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4
a 5, které znějí:
„(4) Odvody podle odstavců 2 a 3 se platí
a) zálohově měsíčně ze základu odvodu, kterým je
u původců provozujících jaderné elektrárny roční
výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru a u původců provozujících výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než
0,1 megawatthodiny roční výroba tepelné energie;
výše zálohy se odvozuje z výroby v daném měsíci
a sazby odvodu stanovené nařízením vlády,
b) jednorázově původci neuvedenými v písmeni a)
(dále jen „původci malého množství radioaktivních odpadů“), a to ve výši stanovené nařízením
vlády podle podmínek pro přijetí radioaktivních
odpadů k uložení nebo skladování (§ 31); výše odvodu se každoročně zvyšuje, nejvýše však o 7 %
oproti roku bezprostředně předcházejícímu; původci malého množství radioaktivních odpadů
platí odvod při převzetí radioaktivních odpadů
Správou s tím, že odvod za radioaktivní odpad
nesplňující podmínky k uložení nebo skladování
stanoví Správa přiměřeně.
(5) Přiznání k odvodu podle odstavce 4 písm. a)
se podává Správě na jejím tiskopisu do 31. ledna následujícího roku.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6
až 8.
6. V § 27 odstavec 7 zní:
„(7) Výši a způsob odvádění prostředků na jaderný účet, zejména základ odvodu, sazbu odvodu, odvodové období, splatnost odvodu, podání přiznání odvodu a zálohy na odvod a způsob jejich správy, včetně
způsobu evidence dle plátců, pravidla, podle kterých
bude umožněno původcům malého množství radioaktivních odpadů splatit odvod úhradou nákladů na jejich
uložení ve prospěch jaderného účtu prostřednictvím
Správy, stanoví vláda nařízením.“.
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7. V § 27 se doplňují odstavce 9 až 11, které
včetně poznámky pod čarou č. 41 znějí:
„(9) Příspěvek z jaderného účtu náleží obci, na
jejímž katastrálním území je
a) stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do
zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů
v podzemních prostorech41),
b) stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do
zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů
v podzemních prostorech3), nebo
c) povoleno provozování úložiště radioaktivních odpadů.
(10) Obci, které náleží v kalendářním roce příspěvek podle odstavce 9 písm. a) nebo c), příspěvek podle
odstavce 9 písm. b) nenáleží. Příspěvek se poskytuje
z moci úřední po marném uplynutí lhůty pro podání
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu
odstavce 9.

Částka 89

(11) Příspěvek z jaderného účtu činí nejvýše
4 000 000 Kč ročně. Vláda stanoví nařízením pravidla
pro poskytování příspěvku a výši příspěvku podle
odstavce 9 písm. b) a c), jakož i způsob výpočtu příspěvku podle odstavce 9 písm. a), a to s přihlédnutím
k velikosti průzkumného území pro zvláštní zásah do
zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

41

) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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251
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1. V § 7 odst. 2 se slovo „vláda“ nahrazuje slovy
„ministr zemědělství“.

Čl. I

2. V § 9 odst. 2 se slovo „vláda“ nahrazuje slovy
„ministr zemědělství“.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

3. V § 9a se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b)
až f).
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 252 / 2011
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252
ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 288/
/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb. a zákona č. 150/2011
Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:
„j) celním informačním systémem společný automatizovaný informační systém Evropské unie pro celní
účely, umožňující rychlejší zpřístupňování údajů,
které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států při předcházení závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání,
k) identifikační databází celních spisů zvláštní databáze v rámci celního informačního systému,
umožňující orgánům členských států příslušným
k celnímu šetření, pokud zahajují nebo provádějí
vyšetřování určitých osob, jakož i Europolu
a Eurojustu zjišťovat, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo vedly vyšetřování
určitých osob,
l) závažným porušením právních předpisů porušení
právních předpisů, za které může být uložen trest
odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se
zbavením osobní svobody s horní hranicí nejméně
1 rok nebo peněžitá sankce ve výši odpovídající
částce nejméně 15 000 EUR,
m) vyšetřovacím spisem správní nebo trestní spis vedený příslušným orgánem v souvislosti s podezřením ze závažného porušení právních předpisů
nebo jeho zjištěním.“.

2. V § 3 odst. 4 se za písmeno g) vkládají nová
písmena h) a i), která znějí:
„h) odpovídá za řádné fungování celního informačního systému v České republice a přijímá opatření
nezbytná pro zajištění dodržování příslušných
právních předpisů při jeho využití a pro zachování
jeho bezpečnosti,
i) zadává údaje do celního informačního systému, má
přímý přístup k údajům v něm obsaženým, nahlíží
do těchto údajů, pořizuje z nich kopie a provádí
změnu, doplnění, opravu nebo výmaz údajů, které
jím byly do celního informačního systému zadány,“.
Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena j)
až o).
3. V § 5c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Při uplatnění výjimky podle odstavce 1 ve
vztahu k osobním údajům obsaženým v celním informačním systému se zohlední oprávněné zájmy dotčené
osoby.“.
4. Za § 5l se vkládají nové § 5m až 5s, které včetně
nadpisu znějí:
„Celní informační systém
§ 5m
(1) Generální ředitelství cel zadává do celního informačního systému výlučně údaje nezbytné k plnění
jeho účelu, včetně osobních údajů, a to údaje o
a) zboží,
b) dopravních prostředcích,
c) fyzických a právnických osobách,
d) způsobech provádění podvodů,
e) dostupnosti odborných znalostí,
f) zajištěném, zabraném nebo propadlém zboží,
g) zajištěné, zabrané nebo propadlé hotovosti.
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(2) Do celního informačního systému se zadávají
údaje podle
a) odstavce 1 písm. a) až f) pouze pro účely pozorování a zpravodajství, skrytého sledování, zvláštních kontrol a strategické nebo operativní analýzy,
b) odstavce 1 písm. g) pouze pro účely strategické
nebo operativní analýzy.
(3) Součástí údajů zadaných do celního informačního systému pro účely podle odstavce 2 mohou být
osobní údaje pouze v případě, že existují skutečné poznatky, zejména na základě předchozí protiprávní činnosti, že se daná osoba dopustila, dopouští nebo hrozí,
že se bude dopouštět závažného porušení právních
předpisů. Součástí údajů zadaných do celního informačního systému však nesmějí být osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických
postojích, náboženském nebo filosofickém přesvědčení,
členství v odborových organizacích, zdravotním stavu
nebo sexuálním životě osob.
(4) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. d) nesmějí být osobní údaje.
(5) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a) až c)
mohou být osobní údaje pouze v rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména,
dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) pohlaví,
e) číslo, místo a datum vydání dokladu totožnosti,
kterým se rozumí cestovní pas, občanský průkaz
nebo řidičský průkaz,
f) adresa místa pobytu,
g) zvláštní objektivní a trvalá tělesná znamení,
h) důvod pro zadání údajů,
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b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) pohlaví,
e) adresa místa pobytu.
§ 5n
(1) Údaje získané z celního informačního systému
může využívat
a) Generální ředitelství cel pro správní nebo jiné
účely pouze s předchozím souhlasem členského
státu, který tyto údaje do celního informačního
systému zadal, a za podmínek jím stanovených,
b) pověřený celní orgán pro účely policejní spolupráce za podmínek podle písmene a) a v souladu
s ustanoveními tohoto zákona o zpracování osobních údajů v rámci policejní spolupráce,
c) národní člen v Eurojustu, jeho zástupce nebo jeho
asistent v rozsahu potřebném k plnění úkolů
v Eurojustu.
(2) Generální ředitelství cel může předat
a) jiným orgánům, třetím zemím a mezinárodním
nebo regionálním organizacím údaje získané z celního informačního systému, které jsou nezbytné
pro výkon jejich působnosti podle zvláštního
právního předpisu, pouze s předchozím souhlasem
členského státu, který tyto údaje do celního informačního systému zadal, a za podmínek jím stanovených,
b) členskému státu, který do celního informačního
systému údaje zadal, informace o skutečnostech
zjištěných při činnostech uvedených v § 5m
odst. 2; součástí těchto informací mohou být pouze údaje týkající se

i) navrhovaná opatření,

1. nalezení zboží, dopravních prostředků a právnických nebo fyzických osob,

j) výstražné kódy upozorňující na předchozí zkušenosti týkající se ozbrojení, násilí nebo útěku,

2. místa, času a důvodu provedení kontroly,

k) registrační značka dopravního prostředku.

3. trasy a cíle cesty osob nebo dopravních prostředků,

(6) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. e) mohou být osobní údaje pouze v rozsahu příjmení a jméno,
popřípadě jména odborníků.

4. osob doprovázejících dotčenou osobu nebo
užívajících dopravní prostředky,

(7) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. f) a g)
mohou být osobní údaje pouze v rozsahu

6. převáženého zboží.

a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména,
dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,

5. použitých dopravních prostředků,

(3) Zjistí-li Generální ředitelství cel, že údaje,
které jím byly do celního informačního systému za-
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dány, nesplňují podmínky stanovené tímto zákonem,
bezodkladně tyto údaje změní, doplní, opraví nebo
zlikviduje a o provedených opatřeních informuje
ostatní členské státy, Europol a Eurojust. V případě
zjištění těchto nedostatků v údajích, které byly do celního informačního systému zadány jiným členským
státem, bezodkladně o nich informuje tento členský
stát.
(4) Pokud jsou údaje zjišťované národním členem
v Eurojustu, jeho zástupcem nebo asistentem zaznamenány v celním informačním systému, vyrozumí národní
člen v Eurojustu bez zbytečného odkladu o této skutečnosti stát, který údaje do celního informačního systému zadal. Do jiného než členského státu lze zjištěné
údaje předat pouze se souhlasem státu uvedeného ve
větě první.
§ 5o
(1) Generální ředitelství cel zadává do identifikační databáze celních spisů výlučně údaje z vyšetřovacích spisů nezbytné k plnění jejího účelu, včetně osobních údajů, a to
a) údaje o fyzických a právnických osobách, o kterých je nebo byl příslušným orgánem veden vyšetřovací spis a
1. které jsou podezřelé ze závažného porušení
právních předpisů nebo z účasti na tomto jednání,
2. u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů podle bodu 1, nebo
3. jimž byl za porušení právních předpisů podle
bodu 1 soudem uložen trest nebo příslušným
správním orgánem uložena sankce,
b) údaje o oblasti, které se vyšetřovací spis týká,
c) název, státní příslušnost a kontaktní spojení na
orgán členského státu příslušného k celnímu šetření,
d) spisová značka celního spisu.
(2) Údaje podle odstavce 1 se do datového záznamu zadávají pro každou osobu zvlášť. Vytváření
vzájemných odkazů mezi těmito datovými záznamy
je zakázáno.
(3) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a), jde-li
o údaje o fyzických osobách, mohou být osobní údaje
pouze v rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména,
dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,
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b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) pohlaví.
(4) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a), jde-li
o údaje o právnické osobě, může být pouze
a) obchodní firma nebo název, popřípadě i jiné označení používané při její činnosti,
b) adresa sídla,
c) daňové identifikační číslo.
(5) Generální ředitelství cel do identifikační databáze celních spisů údaje podle odstavce 1 nezadá, pokud by
a) tím byl narušen veřejný pořádek nebo byly poškozeny jiné důležité zájmy, zejména bezprostředně
a závažně ohrožena bezpečnost České republiky,
jiného členského státu nebo třetího státu, nebo
ohrožen jejich jiný důležitý veřejný zájem, nebo
b) tyto údaje mohly vážně poškodit práva fyzických
osob nebo nepříznivě ovlivnit probíhající vyšetřování.
§ 5p
(1) Údaje obsažené v celním informačním systému
jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení
účelu, pro který do něj byly zadány.
(2) Osobní údaje zadané do celního informačního
systému jiným členským státem z něj nesmějí být kopírovány do jiných vnitrostátních informačních systémů, s výjimkou pořízení kopií pro účely podle § 5n
odst. 1 a pro účely analýzy rizik.
(3) Osobní údaje zkopírované z celního informačního systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly kopie pořízeny,
nejvýše však po dobu 10 let.
(4) Generální ředitelství cel přezkoumává alespoň
jednou ročně potřebu uchování údajů, které jím byly
do celního informačního systému zadány. Na základě
výsledku tohoto přezkumu může rozhodnout o uchování údajů do dalšího přezkumu, je-li to nutné k dosažení účelu, pro který byly zadány.
(5) Generální ředitelství cel přezkoumává alespoň
jednou ročně potřebu uchování osobních údajů, jejichž
kopie jím byly z celního informačního systému pořízeny. Osobní údaje, které nejsou nezbytné k operativní
analýze, okamžitě zlikviduje nebo z nich odstraní
veškeré prvky umožňující identifikaci osob.
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(6) Údaje obsažené v identifikační databázi celních
spisů jsou uchovávány pouze po dobu, která počíná
běžet ode dne zapsání údajů do spisu a která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly údaje do této
databáze zadány, nejvýše však po dobu
a) 3 let, týkají-li se údaje probíhajících celních šetření,
u nichž dosud nebylo zjištěno žádné porušení
právních předpisů; Generální ředitelství cel zlikviduje údaje, které jím byly do identifikační databáze
celních spisů zadány, před uplynutím 3 let, uplynulo-li od posledního vyšetřovacího úkonu 12 měsíců,
b) 6 let, týkají-li se údaje celních šetření, která vedla
k prokázání porušení právních předpisů, ale dosud
nevedla k odsouzení nebo k uložení peněžité
sankce,

§ 5r
Výše možného peněžitého trestu v české měně se
pro účely tohoto zákona přepočte na měnu euro směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni založení vyšetřovacího
spisu, který se týká podezření ze závažného porušení
nebo zjištění závažného porušení právních předpisů, za
která může být tento trest uložen.
§ 5s
Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na
ochranu výměny údajů zadaných do celního informačního systému nebo z něj získaných ustanovení tohoto
zákona o zpracování osobních údajů v rámci policejní
spolupráce.“.

c) 10 let, týkají-li se údaje šetření, která vedla k odsouzení nebo k uložení peněžité sankce.
(7) Generální ředitelství cel zlikviduje údaje, které
jím byly do identifikační databáze celních spisů zadány,
jakmile zjistí, že odpadl důvod, pro který byly do této
databáze zadány.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 253 / 2011
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253
ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů výboru. K přijetí usnesení je v tom případě
třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

Čl. I
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/
/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 16d odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod
čarou č. 6f znějí:
„(1) Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje, nebo ode dne, kdy
došlo k zániku funkce člena výboru podle odstavce 2.
Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji,
je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru odvolat.
(2) Funkce člena výboru zaniká
a) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje,
b) odvoláním, nebo
c) odstoupením.
(3) Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena
výboru ve lhůtě stanovené v odstavci 1, může ministr
pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru jmenovat náhradníka z řad zaměstnanců Ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do
doby, než ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje
nově zvoleným členem výboru.
(4) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí6f).
Člen výboru je povinen se zúčastňovat zasedání výboru
a plnit úkoly, které mu výbor uloží.
(5) Výbor rozhoduje usnesením. V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním krajem je výbor

6f

) § 5, 200 a 201 zákoníku práce.“.

2. V § 16e odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu, včetně změn
těchto dokumentů,
b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace
k jednotlivým výzvám,“.
3. V § 16e odstavec 2 zní:
„(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu
Regionální rady, rozpočtového výhledu Regionální
rady a závěrečného účtu Regionální rady. Závěrečný
účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý
kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků.“.
4. V § 16f odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„V případě regionu soudržnosti tvořeného více kraji se
počet místopředsedů stanoví tak, aby každý kraj měl ve
výboru své zastoupení buď na místě předsedy, nebo
místopředsedy.“.
5. V § 17 odst. 5 se za slova „rozpočet úřadu“
vkládají slova „jako součást rozpočtu Regionální rady“.

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

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 254 / 2011
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254
ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb.,
zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/
/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb.,
zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:

§ 4a odst. 5 s jejím nárokem na soud, může tento nárok
uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě do 31. prosince
2012; neučiní-li tak v této lhůtě, právo obrátit se na
soud zaniká.
(2) Domnělá oprávněná osoba, kterou pozemkový úřad po dni 1. července 2012 odkáže podle § 4a
odst. 5 s jejím nárokem na soud, může tento nárok
uplatnit u soudu ve lhůtě do šesti měsíců ode dne,
kdy se dozvěděla, že je se svým nárokem odkázána
na soud; neučiní-li tak v této lhůtě, právo obrátit se
na soud zaniká.“.
2. V § 22 odst. 2 se ve větě druhé část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.
3. V § 22 odst. 9 se za slovo „pozemky“ vkládají
slova „ve vlastnictví státu“.

1. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:

Čl. II

„§ 4b

Účinnost

(1) Domnělá oprávněná osoba, kterou pozemkový úřad přede dnem 1. července 2012 odkázal podle

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 255 / 2011
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255
ZÁKON
ze dne 21. července 2011,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

6. V § 7 odst. 1 se slovo „občanem“ nahrazuje
slovem „příslušníkem“.

ČÁST PRVNÍ

7. V § 8 a 82 se slova „pokud se na ni nehledí“
nahrazují slovy „anebo se na ni hledí“.

Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti

8. V § 9 odst. 2 se slova „každé 3 roky“ nahrazují
slovy „každých 5 let“.
9. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

Čl. I
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona
č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „nebo existence“
zrušují.
2. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „či existence“
nahrazují
slovy
„Organizace
Severoatlantické
smlouvy,“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.
3. V § 3 odst. 5 písmeno e) zní:
„e) narušení bezpečnostních operací nebo činnosti
zpravodajských služeb.“.
4. V § 6 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná
osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo umožní
fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.“.
5. V § 6 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta
„V ostatních případech splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) na základě
odůvodněné písemné žádosti.“.

„c) vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém
má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno
odpovědnou osobou nebo jí určenou osobou toho,
kdo umožnil fyzické osobě přístup k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo Úřadem
podle § 6 odst. 3,“.
10. V § 9 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,“.
11. V § 9 odst. 3 na konci písmene f), § 14 odst. 3
na konci písmene h), § 18 odst. 3 na konci písmene h),
§ 48 odst. 4 na konci písmene c), § 56 odst. 1 na konci
písmene h), § 74 odst. 1 na konci písmene b), § 84
odst. 3 na konci písmene b), § 85 odst. 3 na konci písmene e), § 153 odst. 1 na konci písmene cc) a v § 154
odst. 1 na konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje.
12. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:
„h) vrácením oznámení tomu, kdo jej vydal, a není-li
jej, tak Úřadu,
i) patnáctým dnem od doručení osvědčení fyzické
osoby nebo dokladu, nebo
j) změnou některého z údajů v něm obsažených.“.
13. V § 9 odst. 4 se slova „b), c), d) nebo f)“ nahrazují slovy „b) až d), f), h) nebo i)“.
14. V § 9 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud držitel oznámení do 15 dnů ode dne
zániku jeho platnosti podle odstavce 3 písm. e), f) ne-
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bo j) požádá písemně toho, kdo oznámení vydal, o vydání oznámení nového, přístup fyzické osoby k utajované informaci není zánikem platnosti původního
oznámení dotčen; ten, kdo oznámení vydal, vydá do
5 dnů od doručení žádosti oznámení nové, které nahrazuje původní.“.
15. V § 9 odst. 6 se za slova „odstavce 3 písm. a)“
vkládají slova „nebo g)“, číslo „5“ se nahrazuje číslem
„15“ a slova „nebo c)“ se nahrazují slovy „ , c) nebo i)“.
16. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení,
1. změnu týkající se podmínek uvedených v § 6
odst. 2 písm. a) a c),
2. odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení,
3. den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu,
4. skutečnosti uvedené v § 9 odst. 3 písm. c), f)
a j),
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy tato změna nebo
skutečnost nastala, nebo se o ní fyzická osoba dozvěděla,“.
17. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slova „Rejstříku
trestů11)“ vkládají slova „ , v případě cizince i obdobný
doklad státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu
delší než 6 měsíců v posledních 5 letech,“.
18. V § 11 odst. 3 se za slova „vlády“ vkládají
slova „ , poučení ředitele Úřadu pro zahraniční styky
a informace provede ministr vnitra a poučení ředitele
Vojenského zpravodajství provede ministr obrany“.
19. V § 11 odst. 4 se za slova „(§ 56 odst. 1)“
vkládají slova „nebo skončení služebního poměru nebo
pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve
kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované
informaci,“.
20. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „občanem
členského“ nahrazují slovy „příslušníkem členského“.
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přiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.“.
24. V § 14 odst. 3 písmeno i) zní:
„i) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při
bezpečnostním řízení zahájeném podle § 101
odst. 1, nebo“.
25. V § 14 odst. 3 se doplňuje písmeno j), které
zní:
„j) podmíněné zastavení trestního stíhání pro
úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin,
u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný
trestný čin.“.
26. V § 14 odst. 7 se slova „podle odstavce 3“
a slova „ , pokud zjištěné skutečnosti vyvolávají pochybnosti o schopnosti fyzické osoby utajovat informace“ zrušují.
27. § 15 zní:
„§ 15
Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti
potřebuje přístup k utajované informaci
a) stupně utajení Vyhrazené, lze umožnit přístup, pokud
1. doloží písemným prohlášením svou schopnost
zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále
jen „prohlášení podnikatele“), nebo
2. je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54),
b) stupně utajení Důvěrné a vyšší, lze umožnit přístup, pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54) příslušného stupně utajení,
nestanoví-li tento zákon jinak (§ 58 až 62).“.
28. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 15a

21. V § 13 odst. 3 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

Prohlášení podnikatele

22. V § 14 odst. 2 na konci písmene a) se slovo
„nebo“ zrušuje.

(1) Podnikatel je oprávněn učinit prohlášení podnikatele, pokud

23. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

a) má pro ochranu utajované informace stupně utajení Vyhrazené vytvořeny podmínky odpovídající
formě přístupu k této informaci (§ 20) a příslušnému druhu zajištění její ochrany (§ 5),

„c) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně ne-
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b) odpovědná osoba je držitelem oznámení, osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.

31. V § 16 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které
včetně poznámky pod čarou č. 48 zní:

(2) Splnění podmínek pro přístup k utajované informaci podle § 15 písm. a) bodu 1 prokazuje podnikatel poskytovateli utajované informace stupně utajení
Vyhrazené (dále jen „poskytovatel vyhrazené informace“) předáním prohlášení podnikatele před prvním přístupem k této informaci; ten je oprávněn od podnikatele požadovat předložení bezpečnostní dokumentace
podnikatele. Poskytovatel vyhrazené informace zašle
kopii prohlášení podnikatele neprodleně Úřadu.

„e) který při podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele uhradil správní poplatek podle jiného
právního předpisu48).

(3) Podnikatel, u něhož utajovaná informace
stupně utajení Vyhrazené bude pouze vznikat, zašle
prohlášení podnikatele neprodleně poté, co ho učiní,
Úřadu.
(4) Podnikatel, který ukončuje přístup k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost tomu, komu podle odstavce 2 nebo 3 předal nebo zaslal prohlášení podnikatele; to neplatí, došlo-li k zániku prohlášení podnikatele
podle odstavce 5 písm. a).
(5) Platnost prohlášení podnikatele zaniká
a) uplynutím 5 let ode dne, kdy bylo učiněno,
b) dnem doručení písemného oznámení podnikatele
podle odstavce 4 poskytovateli vyhrazené informace nebo Úřadu,
c) dnem doručení osvědčení podnikatele,
d) zrušením nebo zánikem podnikatele,
e) přestal-li podnikatel splňovat některou z podmínek
uvedených v odstavci 1, nebo
f) změnou některého z údajů uvedených v prohlášení
podnikatele.
(6) Podnikatel neprodleně písemně oznámí zánik
platnosti prohlášení podnikatele podle odstavce 5
písm. c) až f) tomu, komu podle odstavce 2 nebo 3
předal nebo zaslal prohlášení podnikatele.
(7) Náležitosti prohlášení podnikatele stanoví
prováděcí právní předpis.“.
29. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“
nahrazuje čárkou.
30. V § 16 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) pokud odpovědná osoba je držitelem platného
osvědčení fyzické osoby nejméně pro takový stupeň utajení, pro který žádá podnikatel o vydání
osvědčení podnikatele,“.

48

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

32. V § 16 odst. 2 se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) až d)“.
33. V § 17 odst. 1 se písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 14 zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).
34. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2) Bezpečnostním rizikem je
a) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena
kontrolního orgánu nebo prokuristy proti zájmům
České republiky,
b) činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena
kontrolního orgánu nebo prokuristy, spočívající
v potlačování základních práv a svobod, anebo
podpora takové činnosti,
c) skutečnost, že je podnikatel akciovou společností
s formou akcií na majitele s jinou podobou, než
jsou akcie zaknihované,
d) skutečnost, že je společníkem, který má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování statutárního
nebo kontrolního orgánu podnikatele, akciová
společnost s formou akcií na majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované.“.
35. V § 18 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena d)
až g).
36. V § 18 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) úmyslné porušení právních předpisů společníkem
podnikatele, členem družstva nebo jinou osobou,
která má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování
statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele
nebo družstva, nebo jeho činnost proti zájmům
České republiky,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g)
a h).
37. V § 18 odst. 3 písmeno h) zní:
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„h) vztah osoby, která má na základě pracovněprávního, členského nebo jiného smluvního vztahu vliv
na jednání podnikatele, k fyzickým osobám nebo
právnickým osobám nebo k cizí moci, které vyvíjely nebo vyvíjejí činnost proti zájmům České
republiky, nebo“.
38. V § 18 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které
zní:
„i) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti při
řízení zahájeném podle § 101 odst. 1.“.
39. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Rozhodujícím vlivem podle odstavce 2
písm. d) a odstavce 3 písm. f) je možnost prosadit fakticky nebo na základě práva jmenování, odvolání nebo
volbu osoby, která je statutárním orgánem, nebo většiny osob, které jsou jeho členy anebo členy kontrolního
orgánu podnikatele nebo družstva. Vlivem podle odstavce 3 písm. h) je možnost ovlivnit jednání podnikatele prostřednictvím pravidel, jimiž se tento podnikatel
řídí.“.
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45. V § 24 odst. 6 se za slova „zabezpečené oblasti“ vkládají slova „příslušné kategorie nebo vyšší“.
46. V § 25 odst. 1 se za slovo „ukládá“ vkládají
slova „ , a objekty se podle nejvyššího stupně utajení
utajované informace, která se v nich zpracovává“.
47. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V odůvodněných případech s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby lze na
dobu nezbytně nutnou změnit třídu I na třídu II, pokud je zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup
neoprávněná osoba.“.
48. V § 26 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; o provedení této kontroly může odpovědná osoba požádat rovněž u zabezpečené oblasti
kategorie Tajné nebo Přísně tajné“.
49. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „kombinace
opatření podle § 30 odst. 1 písm. b), c) a f)“ nahrazují
slovy „poplachové hlášení technických prostředků“.

40. V § 19 se slova „výskytu utajované informace“
nahrazují slovy „přístupu k utajované informaci“.

50. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova „kombinace
opatření podle § 30 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují
slovy „poplachové hlášení technických prostředků“.

41. V § 21 odst. 5 se za slova „prováděcím právním předpisem“ vkládají slova „a způsobem tam stanoveným“.

51. V § 28 odst. 2 se za slovo „Vyhrazené“ vkládají slova „ , a u objektu bez zabezpečené oblasti nebo
jednací oblasti“.

42. V § 22 odst. 1 se slovo „se“ zrušuje a za slovo
„vyznačí“ se vkládá slovo „původce“.

52. V § 28 odst. 3 se slova „kombinace opatření
podle § 30 odst. 1 písm. b), c), d) a f)“ nahrazují slovy
„poplachové hlášení technických prostředků“.

43. V § 24 odst. 2 se za slova „ve kterém se“
vkládá slovo „zpravidla“.
44. V § 24 odstavec 5 zní:
„(5) Utajovaná informace se zpracovává
a) v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo
vyšší,
b) v objektu příslušné kategorie nebo vyšší, pokud je
zajištěno, že k utajované informaci nemá přístup
neoprávněná osoba,
c) v odůvodněných případech s písemným souhlasem
odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele
v objektu jiné kategorie, než je stupeň utajení zpracovávané utajované informace, pokud je zajištěno,
že k utajované informaci nemá přístup neoprávněná osoba, nebo
d) v odůvodněných případech s písemným souhlasem
odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele
mimo objekt, pokud je zajištěno, že k utajované
informaci nemá přístup neoprávněná osoba.“.

53. V § 28 odst. 4 a v § 30 odst. 3 se slova „ozbrojených sborů“ nahrazují slovy „ozbrojených bezpečnostních sborů“.
54. V § 30 odst. 2 se za slovo „osobou“ vkládají
slova „nebo jí pověřenou osobou“.
55. V § 30 odst. 3 se za slova „ohrožení státu20)“
vkládají slova „ , v případě zpravodajských operací
zpravodajských služeb“.
56. V § 31 odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vkládají
slova „a opatření fyzické bezpečnosti objektu bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti schvaluje a“ a za
slovo „osoba“ se vkládají slova „nebo jí pověřená
osoba“.
57. V § 32 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie
Přísně tajné, Tajné a Důvěrné bez zabezpečené oblasti
nebo jednací oblasti obsahuje
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a) určení objektu včetně jeho hranic,
b) způsob použití opatření fyzické bezpečnosti,
c) provozní řád objektu a
d) plán zabezpečení objektu v krizových situacích.
(5) Projekt fyzické bezpečnosti objektu kategorie
Vyhrazené bez zabezpečené oblasti obsahuje určení objektu včetně jeho hranic.
(6) Na projekt fyzické bezpečnosti se v případech
podle § 30 odst. 3 použijí ustanovení odstavců 1 až 5
přiměřeně; rozsah projektu schvaluje a stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
58. V § 33 písm. b) se za slova „pravidelně projednávány“ vkládají slova „ , na kategorii objektu“.
59. V § 33 písm. d) se za slova „a zabezpečení“
vkládá slovo „objektů,“ a na konci textu písmene se
doplňují slova „ , anebo na kategorii objektu“.
60. V § 34 na konci textu odstavce 2, § 38 odst. 2
na konci textu písmene a), § 42 odst. 1 na konci textu
písmene a), § 149 odst. 1 na konci textu písmene g)
a v § 153 odst. 1 na konci textu písmene s) se doplňují
slova „nebo jí pověřenou osobou“.
61. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Informační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v době platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti prohlášení podnikatele zaniká též schválení informačního systému do provozu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
62. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo 3“.
63. V § 34 odst. 5, § 59 odst. 5 a v § 60 odst. 4 se
za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo jí pověřená
osoba“.
64. V § 35 odstavec 4 zní:
„(4) Komunikační systém musí být písemně
schválen do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou.“.
65. V § 35 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Komunikační systém podnikatele, který má
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přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, může být schválen do provozu jen v době
platnosti prohlášení podnikatele; zánikem platnosti
prohlášení podnikatele zaniká též schválení komunikačního systému do provozu.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
66. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 35a
Manipulace s taktickou informací
(1) Taktickou informací se pro účely tohoto zákona rozumí utajovaná informace s krátkou dobou
trvání důvodu utajení. Taktická informace se zpracovává v informačním nebo komunikačním systému
a při přenosu se chrání kryptografickou ochranou.
(2) Ochrana taktické informace do stupně utajení
Tajné může být zabezpečena též souborem opatření
stanovených na základě vyhodnocení rizik. Podmínky
odlišné manipulace s taktickou informací upravuje bezpečnostní standard.“.
67. V části druhé nadpis hlavy VII zní: „Ochrana
utajovaných informací při zpracování v elektronické
podobě v zařízení, které není součástí informačního
nebo komunikačního systému“.
68. § 36 zní:
„§ 36
(1) Při zpracování utajované informace v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému, zejména v psacím
stroji s pamětí a v zařízení umožňujícím kopírování,
záznam nebo zobrazení utajované informace anebo její
převod do jiného datového formátu, musí být zajištěna
ochrana této utajované informace.
(2) Orgán státu, právnická osoba a podnikající fyzická osoba jsou povinni pro jimi provozované zařízení
uvedené v odstavci 1 vydat bezpečnostní provozní
směrnici; pouze v souladu s ní lze zpracovávat utajovanou informaci.
(3) V bezpečnostní provozní směrnici podle odstavce 2 se uvedou pro zařízení podle odstavce 1
a) způsob jeho bezpečného provozování,
b) provozní směrnice pro jeho uživatele.
(4) Podmínky bezpečného provozování zařízení
uvedeného v odstavci 1 v závislosti na stupni utajení
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v něm zpracovávaných utajovaných informací stanoví
prováděcí právní předpis.“.
69. V § 37 odst. 1 se slovo „klíčový“ zrušuje, za
slovo „materiál“ se vkládají slova „k zajištění jeho
funkce“ a slova „kryptografická písemnost“ se nahrazují slovy „kryptografický dokument“.
70. V § 37 odstavec 2 zní:
„(2) Kryptografické prostředky používané pro
kryptografickou ochranu utajovaných informací musí
být certifikovány Úřadem [§ 46 odst. 1 písm. c)].“.
71. V § 37 se odstavce 3, 4, 8 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3
až 5.
72. V § 37 odst. 3 větě první se slova „klíčových
materiálů“ nahrazují slovy „materiálu k zajištění funkce
kryptografického prostředku“, za slova „evidenci
kryptografického materiálu“ se vkládají slova „nebo
k výrobě a testování kryptografických prostředků“
a ve větě druhé se za slova „odpovědnou osobou“ vkládají slova „nebo bezpečnostním ředitelem“.
73. V § 37 odst. 4 se slovo „klíčového“ zrušuje, za
slovo „materiálu“ se vkládají slova „k zajištění funkce
kryptografického prostředku“ a za slova „odpovědnou
osobou“ se vkládají slova „nebo bezpečnostním ředitelem“.
74. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 37a
Kontrolovaná kryptografická položka
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„c) výroba kryptografického prostředku nebo materiálu k zajištění jeho funkce.“.
76. V § 39 odstavec 1 zní:
„(1) Zvláštní odborná způsobilost pracovníka
kryptografické ochrany (dále jen „zvláštní odborná
způsobilost“) zahrnuje znalost předpisů z oblasti kryptografické ochrany utajovaných informací, schopnost
jejich aplikace a další schopnosti podle § 38 odst. 1.
Tyto znalosti a schopnosti ověřuje Úřad zkouškou
zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „odborná
zkouška“). Odborná zkouška probíhá před zkušební
komisí; to není podmínkou pro její část prováděnou
podle odstavce 3 písm. b). Členy zkušební komise jmenuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba Úřadu
nebo orgánu státu podle odstavce 3 písm. a). Tomu,
kdo složil odbornou zkoušku, vydá Úřad nebo orgán
státu podle odstavce 3 písm. a) osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti a vede o tom evidenci. Osvědčení
o zvláštní odborné způsobilosti se vydává nejdéle na
5 let.“.
77. V § 39 se odstavce 2 až 4 a odstavec 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 2
a 3.
78. V § 39 odst. 2 větě první se slova „ , který
podané přihlášky eviduje podle data doručení“ zrušují.
79. V § 39 odstavec 3 zní:
„(3) Úřad může uzavřít s orgánem státu smlouvu
o zajištění činnosti podle § 52, jejímž předmětem je
provedení
a) odborné zkoušky a vydání osvědčení o zvláštní
odborné způsobilosti, nebo
b) části odborné zkoušky, týkající se § 38 odst. 1
písm. b) nebo c) a příslušné návaznosti na § 38
odst. 1 písm. a).

(1) Kontrolovanou kryptografickou položkou se
rozumí neutajované zařízení nebo jeho součást, zařazené do seznamu podle odstavce 3, sloužící k ochraně
informací při jejich zpracování nebo přenosu a využívající kryptografických metod.

Smlouvu podle písmene b) může Úřad uzavřít též
s podnikatelem.“.

(2) Kontrolovanou kryptografickou položku lze
použít pouze v souladu s bezpečnostním standardem.

80. V nadpisu § 41 se na konci doplňují slova „a
kontrolovanou kryptografickou položkou“.

(3) Zařízení uvedené v odstavci 1 nebo jeho součást na základě písemné žádosti jeho výrobce, dovozce,
distributora nebo uživatele Úřad schválí a zařadí do jím
vedeného seznamu kontrolovaných kryptografických
položek v případě, že je to v souladu se záměry České
republiky v oblasti zajišťování ochrany utajovaných informací.“.

81. V § 41 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

75. V § 38 odst. 1 písmeno c) zní:

„(3) Ochranu kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce do stupně utajení Důvěrné, bez nutnosti jejich ukládání, lze zajistit způsobem, při kterém je tento kryptografický prostředek
a materiál trvale pod dohledem jejich oprávněného uživatele.
(4) Kontrolovanou kryptografickou položku lze

Sbírka zákonů č. 255 / 2011

Strana 3052

evidovat, provozovat, ukládat, přepravovat, vyvážet,
kontrolovat a distribuovat způsobem, který zajistí její
ochranu a splní požadavky bezpečnostního standardu.“.
82. V § 42 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.
83. V § 42 odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
84. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:
„§ 43a
(1) Distribuci a evidenci kryptografického materiálu České republiky, kryptografického materiálu
Evropské unie a kryptografického materiálu distribuovaného na základě mezinárodní smlouvy, s výjimkou
kryptografického materiálu pro vojenské účely, zajišťuje Úřad. Distribuci a evidenci kryptografického materiálu Organizace Severoatlantické smlouvy a kryptografického materiálu pro vojenské účely zajišťuje Ministerstvo obrany.
(2) Podmínky evidence, manipulace a kontroly
kryptografického materiálu v České republice, zahrnující zejména možnost zřízení účtů pro kryptografický
materiál v orgánech státu nebo u podnikatele, vedení
evidencí, kontrolní funkce, povinnosti držitelů kryptografického materiálu vůči Úřadu nebo Ministerstvu obrany a zajištění kurýrní služby pro kryptografický materiál Evropské unie upraví bezpečnostní standard.“.
85. V § 44 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b)
až j).
86. V § 44 písmena b) a c) znějí:
„b) organizaci, obsah a způsob provádění odborné
zkoušky,
c) náležitosti osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti,“.
87. V § 44 se na konci písmene j) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) způsob vedení evidencí uvedených v § 37 odst. 5,
l) kategorie kryptografických pracovišť, typy činností na kryptografickém pracovišti a minimální
požadavky na jejich zabezpečení,
m) podmínky ochrany kryptografického prostředku
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a materiálu k zajištění jeho funkce podle § 41
odst. 3.“.
88. V nadpisu § 45 a v § 137 písm. l) se slovo
„elektromagnetické“ zrušuje.
89. V § 45 se odstavce 1 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2 a dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.
90. V § 45 odst. 1 se za slova „utajovaných informací“ vkládají slova „stupně utajení Přísně tajné, Tajné
nebo Důvěrné“.
91. V § 45 odst. 1 až 3 a v § 53 písm. i) se slovo
„elektromagnetickým“ zrušuje.
92. V § 45 odst. 3 se za slova „kryptografického
prostředku“ vkládají slova „ , při schvalování projektu
bezpečnosti komunikačního systému“, za slova „na základě“ se vkládá slovo „odůvodněné“ a na konci textu
odstavce 3 se doplňují slova „v souvislosti s ochranou
utajovaných informací“.
93. V § 45 odst. 4 a 5 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
94. V § 45 odst. 5 větě třetí se za slova „kryptografického prostředku“ vkládají slova „ , nebo při
schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému“ a slovo „protokoly“ se nahrazuje slovem
„zprávy“.
95. V § 45 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.
96. V § 46 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 4“.
97. V § 46 odst. 6 se za slovo „obsahuje“ vkládají
slova „identifikaci informačního systému a“.
98. V § 46 odst. 8 písmeno a) zní:
„a) identifikaci kryptografického pracoviště,“.
99. V § 46 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) kategorii kryptografického pracoviště.“.
100. V § 47 odst. 3 a v § 52 odst. 4 písm. f) se
slova „ve Věstníku“ nahrazují slovy „na internetových
stránkách“.
101. V § 48 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) v případě informačního systému pro nakládání
s utajovanými informacemi stupně utajení Dů-
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věrné nebo vyššího zánikem platnosti osvědčení
podnikatele,“.
102. V § 48 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) oznámením orgánu státu nebo podnikatele, který
je držitelem certifikátu, o zrušení informačního
systému.“.
103. V § 49 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Úřad může stanovit při certifikaci kryptografického prostředku jeho způsobilost k ochraně taktické
informace.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
104. V § 52 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 7, § 45
odst. 6“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 3, § 45 odst. 4“.
105. V § 54 odst. 3 písm. b) se slovo „označení“
nahrazuje slovem „uvedení“.
106. V § 55 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
107. V § 56 odst. 1 písm. g) se za slovo „změnou“
vkládají slova „některého z“.
108. V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) až n), která znějí:
„j) vrácením jeho držitelem tomu, kdo jej vydal,
k) dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby,
l) dnem doručení nového osvědčení podnikatele pro
stejnou formu přístupu podnikatele k utajované
informaci,
m) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení
fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, nebo
n) dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení
podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci.“.
109. V § 56 odst. 2 se slova „odstavce 1 písm. a),
b) a d)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b), d), j)
nebo n)“.
110. V § 56 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. a)
a b)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b), j) nebo
m)“.
111. V § 56 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby
podle odstavce 1 písm. j) a m) Úřad písemně vyrozumí
její odpovědnou osobu o zániku platnosti osvědčení
fyzické osoby; Úřad postupuje stejně i v případě zániku
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platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1
písm. k), pokud jde o osvědčení fyzické osoby vydané
pro nižší stupeň utajení.“.
112. V § 56 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud držitel osvědčení fyzické osoby nebo
podnikatele do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti
podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g) požádá písemně
Úřad o vydání osvědčení nového, přístup fyzické osoby nebo podnikatele k utajované informaci není zánikem platnosti původního osvědčení dotčen; Úřad vydá
do 5 dnů od doručení žádosti osvědčení nové, které
nahrazuje původní.“.
113. V § 57 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Má-li mít fyzická osoba nebo podnikatel přístup k utajované informaci cizí moci, musí splňovat
podmínky podle § 11 nebo § 15 písm. b), a požaduje-li tak cizí moc, být též držitelem osvědčení pro cizí
moc.“.
Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2
až 9.
114. V § 57 odstavec 2 zní:
„(2) Je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy
a neprobíhá-li s danou osobou řízení podle § 101
odst. 1, Úřad na základě písemné odůvodněné žádosti
držitele platného osvědčení fyzické osoby nebo platného osvědčení podnikatele vydává
a) osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, nebo
b) osvědčení podnikatele pro cizí moc.“.
115. V § 57 odst. 3 až 6 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“.
116. V § 57 odstavce 7 až 9 znějí:
„(7) Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 2
zaniká
a) zánikem platnosti osvědčení fyzické osoby nebo
osvědčení podnikatele, nejde-li o zánik podle
§ 56 odst. 1 písm. e) nebo f), nebo
b) z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. a), e),
f), j), m) nebo n).
(8) Držitel osvědčení podle odstavce 2 je povinen
odevzdat je do 15 dnů Úřadu, zanikla-li
a) platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení
podnikatele podle § 56 odst. 1 písm. b), d) nebo g)
až n), nebo
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b) jeho platnost z důvodů stanovených v § 56 odst. 1
písm. f).
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nebo v potvrzení, které se k žádosti připojí, potvrdí, že
žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění“.

(9) Na základě odůvodněné písemné žádosti právnické osoby, která není podnikatelem, Úřad vydá, je-li
to požadavek jejího zahraničního partnera nebo cizí
moci, časově omezené potvrzení o rozsahu ochrany
utajovaných informací, zajištěné podle § 5 u právnické
osoby. Před vydáním potvrzení Úřad v nezbytné míře
ověří splnění podmínek tohoto zákona.“.

127. V § 63 odst. 3 písm. h) se za slovem „přísedících“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu
písmene se doplňují slova „ , ministr vnitra u ředitele
Úřadu pro zahraniční styky a informace a ministr obrany u ředitele Vojenského zpravodajství“.

117. V § 58 odst. 3 se za slova „je poskytována
zvláštní“ vkládají slova „nebo krátkodobá“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

118. V § 58 odst. 4 se za slova „občanském soudním řízení“ vkládají slova „ , ve správním řízení“.

129. V § 66 odst. 1 písm. b) se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“ a slova „b) a f) až i)“ se nahrazují slovy „b), f) až i), k) nebo m)“.

119. V § 60 odst. 1 se slovo „mezinárodním“
a slovo „mezinárodní“ zrušují a za slovo „konfliktu“
a slovo „akci“ se vkládají slova „v zahraničí“.
120. V § 60 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo nemá přístup k utajovaným informacím
stupně utajení Vyhrazené“.
121. V § 62 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Žádost lze podat i prostřednictvím úřadu cizí moci,
který má v působnosti ochranu utajovaných informací;
lhůty podle odstavce 4 běží v takovém případě ode dne,
kdy žádost dojde Úřadu.“.
122. V § 62 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele bezpečnostního oprávnění,“.
123. V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „a adresu
trvalého pobytu“ zrušují.
124. V § 62 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) u podnikatele, který je držitelem bezpečnostního
oprávnění odpovídajícího formě přístupu podle
§ 20 odst. 1 písm. a), uvedení formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g)
a h).
125. V § 62 odst. 2 písm. h) se za slovo „oprávnění“ vkládají slova „nebo odpovědného pracovníka
úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací,“.
126. V § 62 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána
prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti
ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti

128. V § 65 se odstavec 3 zrušuje.

130. V § 66 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny
údajů, které byly uvedeny v její žádosti fyzické
osoby; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí
právní předpis,“.
131. § 67 včetně nadpisu zní:
„§ 67
Povinnosti odpovědné osoby
(1) Odpovědná osoba je povinna zajistit
a) poučení fyzické osoby,
b) jednou ročně provedení proškolení fyzických
osob, které mají přístup k utajované informaci,
z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných
informací a vést o těchto proškoleních přehledy,
c) ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické
osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
d) schválení informačního systému do provozu a písemné oznámení této skutečnosti Úřadu,
e) pověření fyzické osoby k výkonu kryptografické
ochrany,
f) neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že
před vydáním osvědčení fyzické osoby nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti,
kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna,
g) neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení
služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické
osobě umožněn přístup k utajované informaci
stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné;
tato povinnost se nevztahuje na odpovědnou
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osobu zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra v případech příslušníků policie podle § 141
odst. 1,
h) kontrolu dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.
(2) K výkonu povinností stanovených odpovědné
osobě v § 21 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. b), § 59 odst. 1,
§ 60 odst. 5, § 63 odst. 1 a 4, § 70 odst. 5 a v § 77
odst. 2 nelze pověřit jinou osobu.“.
132. V § 68 písmeno a) zní:

stupu k ní nebo podle § 15a odst. 6 zánik platnosti
prohlášení podnikatele,
e) postupovat obdobně podle § 56 odst. 2 při zániku
platnosti prohlášení podnikatele z důvodů uvedených v § 15a odst. 5,
f) učinit a neprodleně předat poskytovateli vyhrazené informace, nebo v případě § 15a odst. 3
Úřadu, nové prohlášení podnikatele, pokud i po
zániku platnosti původního prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5 písm. a) nebo f) i nadále
nezbytně potřebuje přístup k utajované informaci
stupně utajení Vyhrazené.“.

„a) odevzdat Úřadu do 15 dnů osvědčení podnikatele,
jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b),
f), g), l) nebo n),“.
„m)
133. V § 68 písm. b) se za slovo „neprodleně“
vkládá slovo „písemně“.
134. V § 68 písmena c) a d) znějí:
„c) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny
údajů uvedených podle § 97 písm. a) a b) a § 98
písm. c) v dotazníku podnikatele a v jeho bezpečnostní dokumentaci; omezení rozsahu hlášení
změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis,
d) písemně oznamovat Úřadu každoročně ke dni,
který se svým označením shoduje se dnem vydání
osvědčení podnikatele, změny údajů uvedených
v žádosti podnikatele podle § 96; omezení rozsahu
hlášení změn a formu jejich doložení stanoví prováděcí právní předpis,“.
135. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně
nadpisu zní:

provést kontrolu utajovaných informací vedených
v registru utajovaných informací k 31. prosinci kalendářního roku a zprávu o jejím výsledku zaslat
Úřadu do 15. února následujícího kalendářního
roku spolu s uvedením počtu utajovaných informací a jejich stupňů utajení; zpravodajské služby
zasílají zprávu o utajovaných informacích poskytnutých ústředním registrem a registrem vedeným
Ministerstvem zahraničních věcí podle § 78
odst. 1,“.

138. V § 69 odst. 1 se za písmeno p) vkládají nová
písmena q) a r), která včetně poznámek pod čarou č. 49
až 51 znějí:
„q) jako poskytovatel vyhrazené informace neprodleně zaslat Úřadu kopii prohlášení podnikatele
podle § 15a odst. 2,
r) jako zadavatel neprodleně písemně oznámit Úřadu
1. skutečnost, že bude zadávat veřejnou zakázku
mimo režim zákona o veřejných zakázkách49)
nebo že bude uzavírat smlouvu, která by jinak
byla koncesní smlouvou, mimo režim koncesního zákona50) z důvodu ochrany utajovaných
informací, nebo

Povinnosti podnikatele, který učinil
prohlášení podnikatele
Podnikatel, který učinil prohlášení podnikatele, je
povinen

2. stanovení kvalifikačního předpokladu osvědčení podnikatele pro účast v zadávacím nebo
koncesním řízení51),

a) vést bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) a d) a na vyžádání poskytovatele
vyhrazené informace mu ji poskytnout,

a předložit dokumenty, opravňující k postupu podle bodu 1 nebo 2; tyto povinnosti se nevztahují na
zpravodajské služby.

b) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku přístupu k utajované informaci,

d) oznámit podle § 15a odst. 4 písemně Úřadu nebo
poskytovateli vyhrazené informace ukončení pří-

136. V § 69 odst. 1 písmeno m) zní:

137. V § 69 odst. 1 písm. n) a v § 133 odst. 1 se
slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

„§ 68a

c) zaslat prohlášení podnikatele Úřadu podle § 15a
odst. 3,
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49

) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

50

) § 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a kon-
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cesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
51

) § 21 až 85 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
§ 4 až 15 zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno s).
139. V § 71 odstavec 3 zní:
„(3) Bezpečnostní ředitel schvaluje přehled míst
nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b), u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci, a plní další povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou
v rozsahu tohoto zákona, včetně povinností jí stanovených, nejde-li o případy uvedené v § 67 odst. 2; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných
informací není jmenováním bezpečnostního ředitele
dotčena. Povinnost schválit přehled míst nebo funkcí
podle § 69 odst. 1 písm. b) bezpečnostním ředitelem
se nevztahuje na zpravodajské služby.“.
140. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„U podnikatele musí fyzická osoba ve funkci bezpečnostního ředitele být držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci nejméně takového
stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení.“.
141. V § 72 odst. 3 se slova „31. října“ nahrazují
slovy „31. července“.
142. V § 73 písm. b) se za slova „písemné žádosti“
vkládají slova „orgánu státu,“.
143. V § 74 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) je-li utajovaná informace poskytována mezi zpravodajskou službou a obdobnou službou cizí moci
v rámci spolupráce uskutečňované podle zvláštního právního předpisu19).“.
144. § 75 zní:
„§ 75
(1) Žádost podle § 73 obsahuje
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a) smlouva, podle které má být utajovaná informace
poskytnuta cizí moci nebo zahraničnímu partnerovi, obsahující konkretizaci utajované informace
a podmínky její ochrany, nebo
b) jde-li zároveň o případ podle § 75a, návrh
smlouvy, podle které má být utajovaná informace
poskytnuta další cizí moci (§ 77 odst. 6) nebo zahraničnímu partnerovi, obsahující bezpečnostní
instrukci; to platí obdobně i pro orgán státu.“.
145. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní:
„§ 75a
(1) Smlouva, při jejímž plnění je nutný přístup
k utajované informaci cizí moci, obsahuje bezpečnostní
instrukci upravující podmínky ochrany této informace
a utajované informace, která při plnění smlouvy popřípadě vznikne.
(2) Bezpečnostní instrukce musí být před uzavřením smlouvy schválena
a) Úřadem, pokud si to vyhradí, nebo pokud nedojde
k dohodě podle písmene b) anebo nenáleží-li utajovaná informace do věcné působnosti jiného
ústředního správního úřadu,
b) jiným ústředním správním úřadem, do jehož působnosti utajovaná informace náleží, a náleží-li do
působnosti více ústředních správních úřadů, jedním z nich na základě dohody mezi nimi.
Ústřední správní úřad, který bezpečnostní instrukci
schválil, provádí kontrolu jejího dodržování, a to podle
zákona upravujícího státní kontrolu45).
(3) Na smlouvu podle odstavce 1 uzavíranou mezi
cizí mocí nebo zahraničním partnerem a zpravodajskou
službou se ustanovení odstavce 2 nevztahuje.
(4) Obsah a strukturu bezpečnostní instrukce stanoví prováděcí právní předpis.“.
146. V § 76 odst. 1 větě druhé se za slova „o povolení“ vkládají slova „orgán státu,“, slovo „ní“ se nahrazuje slovem „nich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje
slovem „jejich“.

a) označení cizí moci nebo zahraničního partnera,
kterým má být utajovaná informace poskytnuta,

147. V § 76 odst. 4 se za slova „doručení žádosti“
vkládají slova „orgánu státu,“.

b) důvody, pro které se o povolení nebo o souhlas
žádá; to neplatí, má-li být utajovaná informace poskytnuta cizí moci orgánem státu.

148. V § 77 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „nebo zahraničnímu partnerovi“.

(2) Přílohou žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o povolení nebo souhlas podle § 73
je

149. Nadpis § 79 zní: „Registry, pomocné registry a kontrolní body“.
150. V § 79 odstavec 1 zní:
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„(1) V registrech nebo pomocných registrech utajovaných informací se eviduje v jednacích protokolech
a ukládá nebo odesílá utajovaná informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné poskytovaná
v mezinárodním styku. V kontrolních bodech registru
se tato utajovaná informace zaznamenává v pomocných
jednacích protokolech a předává zpracovateli.“.
151. V § 79 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou z důvodu zvýšení operativnosti využívání svého registru zřídit, jako jeho vnitřní
složky, pomocné registry nebo kontrolní body.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5
až 8.
152. V § 79 odst. 8 se za písmeno a) vkládají nová
písmena b) a c), která znějí:
„b) organizaci a činnost registru, pomocného registru
a kontrolního bodu,
c) náležitosti zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru podle § 69 odst. 1
písm. m),“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena d)
až f).
153. V § 81 odst. 2 se slovo „občanem“ nahrazuje
slovem „příslušníkem“ a slova „2 letech“ se nahrazují
slovy „10 letech“.
154. V § 84 odstavec 2 zní:
„(2) Negativní okolností je
a) činnost fyzické osoby proti zájmu České republiky, nebo
b) skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.“.
155. V § 84 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:
„d) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost
proti zájmu České republiky,
e) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při
bezpečnostním řízení podle § 101 odst. 1, nebo
f) podmíněné zastavení trestního stíhání pro
úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin,
u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný
trestný čin.“.
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156. V § 85 odst. 3 písm. f) se slova „ohlášením
změny“ nahrazují slovy „změnou některého z“.
157. V § 85 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) vrácením dokladu jeho držitelem tomu, kdo ho
vydal, nebo
h) dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu.“.
158. V § 85 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud držitel dokladu do 15 dnů ode dne
zániku jeho platnosti podle odstavce 3 písm. d), e) nebo f) požádá písemně Úřad o vydání dokladu nového,
výkon citlivé činnosti není zánikem platnosti původního dokladu dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení
žádosti doklad nový, který nahrazuje původní.“.
159. V § 86 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „nebo osvědčení fyzické osoby“.
160. V § 86 písm. b) se slova „jsou držiteli dokladu“ nahrazují slovy „vykonávají citlivou činnost“
a na konci písmene se slovo „a“ zrušuje.
161. V § 86 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu
o tom, že před vydáním dokladu nebo rozhodnutí
podle § 121 odst. 2 pominuly skutečnosti, kterými
byla žádost o doklad odůvodněna,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
162. V § 86 písmeno d) zní:
„d) oznámit písemně Úřadu jinou skutečnost, než uvedenou v písmenu c), která může mít vliv na vydání
dokladu anebo na rozhodnutí o zrušení jeho platnosti nebo platnosti osvědčení fyzické osoby
(§ 101), a“.
163. V § 86 se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu
o tom, že byl zahájen výkon citlivé činnosti, anebo
že byl ukončen z důvodu skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu držitele dokladu nebo osvědčení.“.
164. V § 87 odst. 1 písm. a) se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“ a slova „písm. b), e) nebo f)“ se
nahrazují slovy „písm. b), e), f) nebo h)“.
165. V § 87 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) neprodleně písemně oznámit Úřadu změny údajů
uvedených v její žádosti o doklad; omezení roz-
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sahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich
doložení, stanoví prováděcí právní předpis.“.
166. V § 87 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
167. V § 87 se odstavec 3 zrušuje.
168. V § 89 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Úkony směřující vůči Úřadu je možno učinit,
je-li to slučitelné s požadavkem tohoto zákona, též dodáním do datové schránky Úřadu nebo v elektronické
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;
tohoto poskytovatele je třeba zároveň uvést nebo připojit certifikát k podání.“.
169. V § 93 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo mezinárodní organizace, jejímž je
Česká republika členem“.
170. V § 94 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají
slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem“ a za slovo „utajení“ se vkládají slova
„a označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1
písm. b)“.
171. V § 94 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě stanovených
prováděcím právním předpisem,“.
172. V § 94 odst. 2 se na konci písmene d) slovo
„a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence
Rejstříku trestů11) státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobývala nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců; tento doklad musí zahrnovat příslušné období podle § 14 odst. 4 a nesmí být starší než 3 měsíce,
g) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti
věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2
daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za
účelem provedení bezpečnostního řízení.“.
173. V § 94 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem
„3“, číslo „10“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „13“ se
nahrazuje číslem „10“.
174. V § 94 odst. 5 a § 99 odst. 5 se slova „ , které
tyto písemnosti obsahují“ zrušují.
175. V § 94 odst. 7 a § 121 odst. 4 se za slova
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„Evropské unie“ vkládají slova „nebo mezinárodní
organizace, jejímž je Česká republika členem“.
176. V § 94 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Důvod pro nutnost přístupu fyzické osoby
k utajované informaci, uvedený v žádosti, musí trvat
po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a), b)
nebo d).“.
177. V § 95 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nepřetržitě déle než 90 dnů“.
178. V § 95 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) údaje o dokladu totožnosti, pokud jde o cizince,“.
179. V § 95 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.
Dosavadní písmena k) až aa) se označují jako písmena i)
až y).
180. V § 95 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládá slovo „nepřetržitý“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „90“.
181. V § 95 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „ , s výjimkou kontaktů vyplývajících
z pracovních nebo služebních povinností po roce
1990“.
182. V § 95 odst. 1 písmeno n) zní:
„n) osobní kontakty s cizími státními příslušníky nebo
se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace
Severoatlantické smlouvy, s výjimkou kontaktů
vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné,“.
183. V § 95 odst. 1 písm. q) se slovo „q)“ nahrazuje slovem „o)“.
184. V § 95 odst. 1 písmeno r) zní:
„r) nejvyšší ukončené vzdělání,“.
185. V § 95 odst. 1 se písmena u) a v) zrušují.
Dosavadní písmena w) až y) se označují jako písmena u) až w).
186. V § 95 odst. 1 se písmeno v) zrušuje.
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno v).
187. V § 95 odst. 1 písmeno v) včetně poznámky
pod čarou č. 52 zní:
„v) údaje uvedené v písmenech a) až d) a f) u manžela
(manželky) nebo partnera (partnerky)52) a osob
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starších 18 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti36).
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198. V § 97 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „ , včetně uvedení jejich adresy“.
199. V § 97 se písmeno e) zrušuje.

52

) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

188. V § 95 odstavec 3 zní:
„(3) Pobyt podle odstavce 1 písm. d) a i) a § 94
odst. 2 písm. f) se pokládá za nepřetržitý i v případě
jeho krátkodobého přerušení.“.
189. V § 96 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají
slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem“.
190. V § 96 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) písemnosti nutné k ověření splnění podmínek podle § 16 v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem,“.
191. V § 96 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které

Dosavadní písmena f) až r) se označují jako písmena e)
až q).
200. V § 97 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 37, 38 a 53 zní:
„e) údaje k provedeným řádným účetním závěrkám37),
vede-li podnikatel účetnictví, nebo údaje k daňovým přiznáním, vede-li podnikatel daňovou evidenci podle jiného právního předpisu38), a údaje
k řádným účetním závěrkám ověřeným auditorem,
stanoví-li tak jiný právní předpis53), a to za posledních 5 let,
37

) § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

38

) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

53

) § 20 zákona č. 563/1991 Sb.“.

zní:
„d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti
věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2
daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za
účelem provedení bezpečnostního řízení.“.
192. V § 96 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).
193. V § 96 odst. 4 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“ a číslo „13“ se nahrazuje číslem „11“.
194. V § 96 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
„V dotazníku podnikatele se údaje vyplní v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem.“ a věta
poslední se zrušuje.
195. V § 97 se na začátek písmene a) vkládá slovo
„platné“ a na konci textu se doplňují slova „ , vždy však
uvedení rodného čísla, bylo-li přiděleno, a data, místa,
okresu a státu narození, a to i když se do takového
rejstříku nebo evidence nezapisují“.
196. V § 97 písm. b) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum,
místo, okres a stát narození“.
197. V § 97 písmeno c) zní:
„c) názvy bank, čísla platných bankovních účtů a údaje
o účtech vedených u spořitelních a úvěrních družstev,“.

201. V § 97 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena g)
až p).
202. V § 97 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena h)
až o).
203. V § 97 písmena h) a i) znějí:
„h) zahraniční obchodní partneři, s výjimkou obchodních partnerů z členských států Evropské unie,
s celkovým finančním objemem uskutečněných
obchodů nad 2 000 000 Kč v posledních 5 letech,
i) čeští obchodní partneři a obchodní partneři z členských států Evropské unie s uvedením celkového
ročního plnění uskutečněných obchodů přesahujícího 20 % ročního obratu v posledních 5 letech,“.
204. V § 97 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena j)
až n).
205. V § 97 písm. m) se za slovo „zrušení“ vkládá
slovo „podnikatele“ a slovo „a“ se nahrazuje čárkou.
206. V § 97 se na konci písmene n) tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o) údaje odpovědné osoby podnikatele, jimiž jsou
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jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a zastávaná funkce u podnikatele.“.
207. V § 98 úvodní části ustanovení se za slova
„musí být“ vkládají slova „u podnikatele uložena,“.
208. V § 98 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
209. V § 98 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „ , u oznámení datum jeho vydání a u dokladu
jeho číslo a datum vydání“.
210. V § 99 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají
slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem“.
211. V § 99 se na konci odstavce 1 doplňují slova
„nebo jí pověřenou osobou“.
212. V § 99 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě stanovených
prováděcím právním předpisem,“.
213. V § 99 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti
věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2
daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za
účelem provedení bezpečnostního řízení,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e)
až g).
214. V § 99 odst. 2 písm. f) se slovo „občanem“
nahrazuje slovem „příslušníkem“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „10“.
215. V § 99 odst. 4 se slova „3 měsíce“ nahrazují
slovy „5 měsíců“.
216. V § 99 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Důvod pro výkon citlivé činnosti uvedený
v žádosti o doklad musí trvat po celou dobu řízení
podle § 93 odst. 1 písm. a) nebo d).“.
217. § 100 včetně nadpisu zní:
„§ 100
Dotazník
Dotazník podle § 99 odst. 2 písm. a) obsahuje
údaje stanovené v § 95 odst. 1 písm. a) až u) a v § 95
odst. 2.“.
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218. V § 101 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické
osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu nelze přerušit podle § 112 a ani zastavit podle § 113, s výjimkou
zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. i) nebo j).“.
219. V § 103 odst. 1 se za slova „podle § 94, 96
a 99“ vkládají slova „a sdělení doplňujících údajů k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení fyzické
osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu“ a za slova
„ve lhůtě do 14 dnů“ se vkládají slova „a v žádosti
podané podle § 96 ve lhůtě do 30 dnů“.
220. V § 103 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob
a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis“.
221. V § 104 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Od svědka lze též požadovat, aby ke skutečnostem, které mu Úřad uvede, podal písemné vyjádření. Podpis svědka musí být na každé straně listiny
obsahující jeho vyjádření. V dalším se obdobně použijí
odstavce 1, 5 a 6.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5
až 7.
222. V § 105 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta
„Na žádost účastníka řízení úřední osoba vydá kopii
protokolu.“.
223. V § 107 odst. 1 se slova „pravdivosti údajů
poskytnutých účastníkem řízení v žádosti fyzické osoby a ke zjištění výskytu bezpečnostního rizika“ nahrazují slovy „podmínek pro vydání tohoto osvědčení“.
224. § 108 včetně nadpisu zní:
„§ 108
Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele
(1) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro
stupeň utajení Důvěrné si Úřad ke zjištění ekonomické
stability, bezpečnostní spolehlivosti, k ověření vlastnických vztahů podnikatele a k ověření jeho schopnosti
zabezpečit ochranu utajovaných informací vyžádá potřebnou informaci od příslušného orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, pokud s ní
nakládají.
(2) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro
stupeň utajení Tajné Úřad provede úkony podle od-
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stavce 1 a další úkony k ověření obchodních vztahů
podnikatele.
(3) V řízení o vydání osvědčení podnikatele pro
stupeň utajení Přísně tajné Úřad provede úkony podle
odstavce 2 a další úkony k ověření významných kapitálových a finančních vztahů podnikatele.
(4) Za účelem ověření podmínek pro vydání
osvědčení podnikatele jsou úřední osoby oprávněny
vstupovat do objektů, zařízení, provozů nebo jiných
prostor a na pozemky podnikatele a vyžadovat předložení potřebných dokladů podnikatelem.
(5) Nemůže-li Úřad ověřit vztahy uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo jiné skutečnosti ke zjištění možného bezpečnostního rizika u podnikatele nebo jeho
schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací,
může o jejich ověření požádat příslušnou zpravodajskou službu nebo policii.

54
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) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
228. V § 112 odst. 4 se věta první nahrazuje větou
„Úřad pokračuje v řízení, jakmile pominuly překážky,
pro které bylo řízení přerušeno, případně jakmile uplynula lhůta uvedená v odstavci 1 písm. e).“.
229. V § 113 odst. 1 písm. e) se slova „§ 108
odst. 6“ nahrazují slovy „§ 108 odst. 7“.
230. V § 113 odst. 1 písm. i) se za slovo
„mrtvého“ vkládají slova „ , byl zrušen“.
231. V § 113 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) v řízení podle § 101 odpadl jeho důvod či předmět.“.

(6) Zpravodajské služby a policie jsou povinny
žádosti Úřadu podle odstavce 5 vyhovět a podat mu
zprávu o výsledcích požadovaných šetření.

232. V § 113 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(7) Pokud informace, získané úkony podle odstavce 1 nebo 2 v řízení o vydání osvědčení podnikatele
pro příslušný stupeň utajení, nepostačují ke zjištění
úplného stavu věci, je Úřad oprávněn zjistit jej úkony
stanovenými v odstavci 2 nebo 3 pro řízení, týkající se
vyššího stupně utajení. V těchto případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka řízení a zároveň jej
poučí o právních následcích, které nastanou, jestliže Úřad písemný souhlas neobdrží [§ 113 odst. 1
písm. e)].

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

(8) Je-li prováděno řízení na základě žádosti podle
§ 96 odst. 4, ustanovení odstavců 1 až 7 platí obdobně.“.
225. V § 112 odst. 1 písm. a) se slova „před jiným
orgánem státu“ zrušují a za slovo „probíhá“ se vkládá
slovo „jiné“.

„(3) Úřad může bezpečnostní řízení o vydání
osvědčení fyzické osoby nebo dokladu zastavit na základě oznámení odpovědné osoby podle § 67 odst. 1
písm. g) nebo § 86 písm. c).“.

233. V § 115 odst. 2 se slovo „ozbrojených“ nahrazuje slovem „bezpečnostních“.
234. V § 117 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „9“.
235. V § 117 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).
236. V § 117 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem
„8“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „10“.

226. V § 112 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , nebo jestliže byl předvolán k pohovoru“.

237. V § 117 odst. 3 se slova „3 měsíců“ nahrazují
slovy „75 dnů“.

227. V § 112 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:

238. V § 117 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem
„4“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“.

„(2) Řízení se přerušuje dnem předání rozhodnutí
o přerušení řízení držiteli poštovní licence nebo
zvláštní poštovní licence, dnem osobního převzetí takového rozhodnutí účastníkem řízení, doručuje-li
Úřad, nebo dodáním do datové schránky účastníka řízení54).

239. V § 117 odst. 5 se slova „§ 108 odst. 2 až 4“
nahrazují slovy „§ 108 odst. 5“, číslo „6“ se nahrazuje
číslem „4“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“.
240. V § 117 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Udělí-li fyzická osoba souhlas s ověřením in-
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formací podle § 107 odst. 5 nebo § 109 odst. 2, anebo
udělí-li podnikatel souhlas podle § 108 odst. 7, vztahují
se na dané řízení lhůty stanovené pro stupeň utajení,
k jehož úkonům byl souhlas udělen.“.
241. V § 118 odst. 3 se za slovo „přiměřeně“ vkládají slova „ , nejvýše však dvakrát,“.
242. V § 118 odst. 4 se za slova „nesmí být“
vkládá slovo „jednorázově“.
243. V § 120 odstavec 1 zní:
„(1) Rozhodnutí a jiné písemnosti doručuje Úřad
sám, dodáním do datové schránky účastníka řízení54)
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
zvláštní poštovní licence, kterému z poštovní
smlouvy17) vyplývá povinnost doručit písemnost způsobem odpovídajícím požadavkům tohoto zákona. Doručování do zahraničí se provádí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. U příslušníků nebo zaměstnanců ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se
doručování do zahraničí může provádět prostřednictvím příslušného bezpečnostního ředitele. Všechny písemnosti se doručují do vlastních rukou. Má-li účastník
řízení zástupce, doručují se písemnosti pouze zástupci;
v případě osobních úkonů se písemnosti doručují také
účastníku řízení. Doručování zastoupenému nemá
účinky pro běh lhůt. V případě zastavení řízení podle
§ 113 odst. 1 písm. i) se rozhodnutí nedoručuje.“.
244. V § 120 se doplňují odstavce 9 a 10, které
znějí:
„(9) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, se může
doručovat veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě
oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na
úřední desce Úřadu a na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění podle odstavce 10.
(10) Úřad zřizuje úřední desku, která musí být
nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se
zveřejňuje i na internetových stránkách Úřadu.“.
245. V § 122 odst. 1 větě druhé se slova „Nabytí
právní moci“ nahrazují slovem „Vykonatelnost“.
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248. V § 130 odst. 2 se slova „pro stupeň utajení
Přísně tajné“ zrušují.
249. V § 135 písm. c), g) a h) se slovo „seznam“
nahrazuje slovy „rozsah a formu“.
250. V § 135 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , rozsah údajů dotazníku podnikatele v případě žádosti podle § 96 odst. 5“.
251. V § 135 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:
„i) rozsah písemného zdůvodnění podle § 94 odst. 1,
§ 96 odst. 1 a § 99 odst. 1,
j) omezení rozsahu hlášení změn údajů, jakož i způsob a formu jejich doložení, podle § 66 odst. 1
písm. d), § 68 písm. c) a d), § 87 odst. 1 písm. c)
a § 103 odst. 2,
k) vzor zproštění mlčenlivosti podle § 94 odst. 2
písm. g), § 96 odst. 2 písm. d) a § 99 odst. 2
písm. d).“.
252. V § 137 písm. g) se za slova „ke kurýrní přepravě utajovaných informací“ vkládají slova „stupně
utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné“ a za slova
„odpovědné osoby“ se vkládají slova „nebo bezpečnostního ředitele“.
253. V § 137 písm. h) a § 138 odst. 1 písm. i) se
slovo „elektromagnetického“ zrušuje.
254. V § 137 se na konci textu písmene i) doplňují
slova „a schvaluje projekt bezpečnosti komunikačního
systému“.
255. V § 137 písmeno q) zní:
„q) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých
internetových stránkách.“.
256. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , vést seznam kontrolovaných kryptografických položek a vést dokumentaci pro provádění
činností podle § 45“.
257. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ , pořizovat si z nich výpisy a kopie“.

246. V § 124 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „15“.

258. V § 138 odst. 1 se na konci písmene j) slovo
„a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která
znějí:

247. V § 124 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , a to i po skončení pracovněprávního vztahu“.

„l) vyjadřovat se k oznámení podle § 69 odst. 1
písm. r) ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení
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a poskytovat přehled těchto oznámení a vyjádření
k nim Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
m) pro rozhodování Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství podle § 140
odst. 1, na základě jejich písemné žádosti, provádět úkony podle § 107 odst. 1.“.
259. V § 138 odstavec 2 zní:
„(2) Úřad poskytuje zpravodajským službám
a Ministerstvu vnitra jedenkrát měsíčně seznam
a) vydaných osvědčení fyzických osob, osvědčení
podnikatelů a dokladů,
b) osob, u kterých rozhodl o nevydání veřejné listiny
uvedené v písmenu a), nebo kterým byla platnost
této listiny zrušena,
c) podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2
nebo 3 prohlášení podnikatele.“.
260. V § 140 odst. 4 písm. g) a § 141 odst. 4
písm. f) se za slova „předávají v“ vkládají slova „listinné
podobě, popřípadě“.
261. V § 140 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
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266. V § 149 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) zpracovává utajovanou informaci v rozporu s bezpečnostní provozní směrnicí vydanou podle § 36
odst. 2,“.
267. V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „nebo 3“.
268. V § 150 odst. 1 písm. c) se slovo „příloze“
zrušuje a slova „§ 94 odst. 2 písm. a), c) a d)“ se nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 písm. d)“.
269. V § 152 odst. 1 písm. c) se slova „uvedeného
v dokladu podle § 87 odst. 1 písm. c) nebo údaje“ zrušují a slova „vydání dokladu podle § 87 odst. 1
písm. d)“ se nahrazují slovy „doklad podle § 87 odst. 1
písm. c)“.
270. V § 153 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) v rozporu s § 36 odst. 2 nevydá bezpečnostní provozní směrnici,“.
271. V § 153 odst. 1 písm. aa) se slova „odst. 7
písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 8 písm. f)“.
272. V § 153 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovy „nebo osvědčení fyzické osoby, nebo“ a doplňuje se písmeno ee), které zní:

„(5) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout zpravodaj- „ee) neoznámí jako zadavatel veřejné zakázky nebo veřejný zadavatel v koncesním řízení Úřadu skutečským službám součinnost potřebnou k provedení opanost podle § 69 odst. 1 písm. r).“.
tření podle odstavce 4 písm. i).“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
262. V § 141 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout Ministerstvu vnitra součinnost potřebnou k provedení opatření
podle odstavce 3 písm. b).“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
263. V § 143 odst. 1 se slovo „podnikatelé“ nahrazuje slovy „právnické osoby, podnikající fyzické
osoby“.
264. V § 148 odst. 1 písmeno a) zní:

273. V § 153 odst. 2 písm. c) se slova „nebo dd)“
nahrazují slovy „ , dd) nebo ee)“.
274. V § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) nezašle neprodleně Úřadu kopii prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 2 nebo prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 3, nebo
g) neoznámí písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace zánik prohlášení podnikatele
podle § 15a odst. 6.“.
275. V § 154 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g).“.

„a) jako účastník bezpečnostního řízení neoznámí
změnu údaje uvedeného v žádosti fyzické osoby
podle § 103 odst. 2 nebo údaje uvedeného v žádosti
o doklad podle § 103 odst. 2,“.

„a) neodevzdá podle § 68 písm. a) osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla,“.

265. V § 148 odst. 1 písm. h) a § 153 odst. 1
písm. y) se slova „nebo 2“ zrušují.

277. V § 155 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a v § 98 písm. c)“.

276. V § 155 odst. 1 písmeno a) zní:
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278. V § 155 odst. 1 písm. d) se slovo „příloze“
a slova „podle § 96 odst. 2 písm. a) a b)“ zrušují.
279. Za § 155 se vkládá nový § 155a, který zní:
„§ 155a
(1) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která
není držitelem platného dokladu nebo osvědčení
fyzické osoby,
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č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
a řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele pro
přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, která nebyla pravomocně skončena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

b) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, aniž splňuje podmínky podle § 15
písm. a), nebo na základě prohlášení podnikatele,
k němuž nebyly splněny podmínky podle § 15a
odst. 1, nebo

3. Platnost oznámení vydaného Úřadem podle
dosavadního právního předpisu zaniká prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

c) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, aniž splňuje podmínky
podle § 15 písm. b).

4. Řízení o uložení pokuty za správní delikt nebo
přestupek, která nebyla pravomocně skončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c).“.
280. § 158 včetně nadpisu zní:

5. Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, vydané podle dosavadních právních předpisů,
se považuje po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona za prohlášení podnikatele podle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

„§ 158
Zmocňovací ustanovení

Čl. III

Úřad vydá vyhlášku k provedení § 7 odst. 3, § 9
odst. 8, § 15a odst. 7, § 23 odst. 2, § 33, § 34 odst. 6,
§ 35 odst. 6, § 36 odst. 4, § 44, 53 a 64, § 75a odst. 4,
§ 79 odst. 8, § 85 odst. 5 a § 135.“.

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

281. § 159 zní:
„§ 159
Správní řád se vztahuje pouze na řízení podle části
druhé hlavy IX, není-li stanoveno jinak, na řízení podle
§ 116 a na řízení podle části osmé.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na řízení o vydání osvědčení fyzické osoby,
osvědčení podnikatele nebo dokladu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se vztahují lhůty pro ukončení řízení podle
dosavadních právních předpisů, nejde-li o případ podle
bodu 2; v ostatním se řízení dokončí podle zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
jak vyplývá z pozdějších zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
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zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
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č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se
mění takto:
1. V příloze v části I položce 3 se za písmeno e)
doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou
č. 2d zní:

„f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace2d)
– nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele
nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti
s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy

Kč

5 000

– vzniká, nebo je mu poskytnuta

Kč

10 000

2d

) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze v části I položce 3 v ustanovení
„Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 5, který
zní:
„5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci
i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před
uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu 2d).“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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256
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. I
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy
Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti
vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje
výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské
unie1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich
porušování.
1

) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991,
kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných
vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve
znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady
(ES) č. 3378/1994, nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční
potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění ke dni
28. ledna 2009.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení
a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy
vedené v odvětví vína.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy
vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování
a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. V § 3 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 4 až 16 a odkazů na ně zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 2.
3. V § 3 úvodní části ustanovení se slovo „dále“
zrušuje.
4. V § 3 písm. d) se slova „z hlediska zeměpisné
polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických
vlastností“ zrušují.
5. V § 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje
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středníkem a doplňují se slova „za produkt16) se považuje rovněž rmut,“.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Příloha I část XII a příloha XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/
/2007.“.

6. V § 3 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena i)
až u).
7. V § 3 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až u) se označují jako písmena o)
až t).
8. V § 3 písmeno t) zní:
„t) víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená
v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát.“.
9. V § 4 odst. 3 se slova „na základě geografické
polohy, svažitosti, půdně klimatických vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků“ zrušují.
10. V § 6 odst. 1, § 8 odst. 2, § 9 odst. 3, § 10
odst. 1 a 2, § 11 odst. 2 písm. a) a e), § 12 odst. 1, 2,
4 a 8, § 12 odst. 9 písm. a) a b), § 14 odst. 1 a 2, § 16
odst. 1 a 4, § 16 odst. 10 písm. b), § 18 odst. 1, § 18
odst. 2 písm. g), § 18 odst. 6, § 18 odst. 7 písm. a), § 19
odst. 1, § 19 odst. 4 písm. h), § 19 odst. 13, § 19
odst. 14 písm. a) a b), § 20 odst. 1, § 20 odst. 2 písm. a),
§ 20 odst. 3 písm. f), § 20 odst. 4 písm. b), § 20 odst. 5
písm. a) a c), § 20 odst. 6 písm. d) a g), § 20 odst. 8, § 21
odst. 1 a 3, § 21 odst. 2 písm. f), § 21 odst. 4 písm. a)
a b), § 22 odst. 1 a 3, § 22 odst. 2 písm. f), § 22 odst. 4
písm. a) a b), § 24 odst. 1, § 26 odst. 6 písm. a), § 27
odst. 10, § 28 odst. 1 písm. c), § 30 odst. 1, § 37 odst. 1,
§ 37 odst. 2 písm. a), § 37 odst. 5 písm. b) a c), § 37
odst. 8 a 9, § 39 odst. 1 písm. cc), jj) a kk), § 39 odst. 2
písm. d), e), h), k) a m), § 39 odst. 3 písm. l) a v § 43
odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.
11. V § 6 odst. 2 se slova „z vinice nebo vinic
pěstitele, na nichž byly vypěstovány“ nahrazují slovy
„vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány“
a slova „lze hektarový výnos stanovit“ se nahrazují
slovy „platí uvedený hektarový výnos“.
12. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 104 zní:
„(3) Pokud bude překročen hektarový výnos po-
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dle odstavce 2, lze hrozny révy vinné použít pouze pro
výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem104), bez chráněného označení
původu nebo chráněného zeměpisného označení, nebo
uvést do oběhu pouze jako hrozny révy vinné určené
pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez
označení tradičním výrazem, chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
104

) Čl. 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 29 až 48 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

13. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a zveřejní je na svých internetových stránkách“.
14. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Vzor žádosti o povolení nové výsadby zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
15. V § 9 odst. 5 se slova „podle zvláštního právního předpisu26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26
zrušují.
16. V § 9 odst. 6 se slova „pouze v rámci jedné
vinařské oblasti“ zrušují a na konci odstavce se doplňují
věty „Pěstitel může bezplatně převést své právo na opětovnou výsadbu do rezervy podáním žádosti Ústavu,
který o převodu do rezervy29) rozhodne. Vzor žádosti
zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
17. V § 9 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
18. V § 9 odstavec 8 zní:
„(8) Vzor žádosti o udělení práva na opětovnou
výsadbu podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti
o převod práva na opětovnou výsadbu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
19. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Vzor oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení
výroby produktu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
20. V § 12 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
21. V § 12 odstavec 7 zní:
„(7) Prováděcí právní předpis stanoví hodnoty
přípustných technologických ztrát při výrobě produktů.“.
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22. V § 12 se doplňuje odstavec 10, který včetně
poznámek pod čarou č. 94 a 95 zní:

29. V § 16 odst. 7 písmeno e) včetně poznámky
pod čarou č. 47a zní:

„(10) Ministerstvo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může vydávat opatření obecné povahy, kterým povolí přikyselování některých produktů
vyrobených v České republice z hroznů révy vinné
sklizených v České republice94). Ministerstvo v tomto
opatření obecné povahy může povolit i opakované přikyselování95). Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti před projednáním jeho návrhu s výrobci produktů.

„e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie47a) pro uvádění
údaje o obsahu cukru na etiketách.

94

95

) Příloha XVa písmeno C bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1234/
/2007.
) Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.“.

23. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
24. V § 13 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 96 zní:
„(4) Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení
hodnot stanovených předpisy Evropské unie96).
96

) Příloha XVa část A bod 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/
/2007.“.

25. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 97 zní:
„(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit
horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně A97) na
12 % objemových a v zóně B97) na 12,5 % objemových.
97

) Příloha XVa část B bod 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

26. V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) Vzor prohlášení o slazení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

47a

30. V § 16 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8
a 9.
31. V § 16 odstavec 9 zní:
„(9) Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které
mohou být uvedeny na etiketě produktu, a požadavky,
za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.“.
32. V § 16 se doplňují odstavce 10 až 12, které
včetně poznámek pod čarou č. 98 a 99 znějí:
„(10) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu
podle předpisů Evropské unie98), splňuje-li žadatel tyto
podmínky
a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,
b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt týkající se evidence
vinohradnictví a vinařství vyšší než 10 000 Kč ani
s ním nebylo zahájeno správní řízení za správní
delikt týkající se evidence vinohradnictví a vinařství,
c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.
(11) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie98) tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl
kód přidělen.
(12) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá z chráněného
označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou na etiketě uvedeny pomocí
kódu přiděleného podle odstavce 1099).
98

) Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES)
č. 607/2009.

99

) Čl. 56 odst. 6 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

27. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3
až 10.
28. V § 16 odstavec 4 zní:
„(4) Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést
získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav
vín.“.

) Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

33. § 16a zní:
„§ 16a
Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“
nebo „Château“. „Chateau“ nebo „Château“ je histo-
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rický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně
existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván
přesně tímto slovem. Takový podnik musí být tímto
názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně
15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku
nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.“.
34. § 17 včetně nadpisu zní:
„§ 17
Zemské víno
(1) Víno se může označit názvem „zemské víno“,
jestliže
a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na
území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,
b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno,
dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,
c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie1),
e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo
výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy
vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.
(2) Etiketa zemského vína musí obsahovat vedle
povinných údajů stanovených předpisy Evropské unie
také zeměpisné označení „české“ nebo „moravské“,
podle vinařské oblasti, v níž bylo zemské víno vyrobeno, a označení „zemské víno“.
(3) Etiketa zemského vína může kromě údajů podle odstavce 2 obsahovat tyto nepovinné údaje
a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,
b) pokud hrozny révy vinné prokazatelně pochází
z vlastních registrovaných vinic, může být uvedena
kromě vinařské oblasti stejně velkým písmem i vinařská obec.“.
35. Poznámky pod čarou č. 49, 50 a 50a se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
36. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně
poznámky pod čarou č. 105 zní:
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„§ 17a
(1) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu,
s názvem odrůdy nebo označením ročníku musí být
vyrobeno z hroznů révy vinné, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha a musí pocházet z odrůd podle § 17
odst. 1 písm. a). Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7 písm. a)
nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve
Státní odrůdové knize105). Na etiketě tohoto vína nebo
v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7
písm. a) nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.
(2) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu
s názvem odrůdy nebo označením ročníku podléhá certifikaci. Výrobce tohoto vína je povinen uhradit náklady spojené s certifikací podle předpisu Evropské
unie103). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální
částky nákladů na certifikaci. O náhradě nákladů na
certifikaci rozhodne Inspekce. Certifikace se provádí
zejména kontrolou evidenčních knih.
105

) Zákon č. 218/2003 Sb.“.

37. V § 18 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) evidenční číslo jakosti.“.
38. V § 18 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně
poznámky pod čarou č. 100 znějí:
„(8) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno100).
(9) Pokud bude v případě jakostního vína zvyšována cukernatost moštu produktem, musí být tento
produkt vyroben v České republice a pocházet z hroznů révy vinné sklizených v České republice. To neplatí,
jde-li o rektifikovaný moštový koncentrát.
100

) Článek 59 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

39. V § 19 se na konci odstavce 11 doplňuje věta
„Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost
nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může
se provést lisování.“.
40. V § 19 se doplňuje odstavec 16, který zní:
„(16) Označení „víno s chráněným označením
původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě
jakostního vína s přívlastkem uváděno100).“.
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41. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ministerstvo též rozhoduje o žádosti o změnu povolení ve lhůtě podle odstavce 7.“.
42. V § 23 odstavec 4 zní:
„(4) Žádost o povolení může ministerstvu podat
sdružení založené podle zvláštního právního předpisu64), jehož členy jsou pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na území, pro které sdružení žádá povolení,
nebo výrobci, kteří budou víno originální certifikace
podle povolení vyrábět na území oblasti, ve kterém se
nacházejí vinice členů sdružení. Členem sdružení může
být i výrobce nakupující vinné hrozny z vinic registrovaných na území uvedeném v žádosti a uvedeném v povolení.“.
43. V § 23 odst. 5 písm. c) se slova „ , přičemž
toto území musí být geograficky spojené“ nahrazují
slovy „ ; hrozny révy vinné mohou být pro víno originální certifikace pěstovány pouze v registrovaných
vinicích“.
44. V § 23 odst. 6 písm. a) se za slovo „registru“
vkládají slova „nebo evidence“.
45. V § 23 odst. 6 písmeno c) zní:
„c) stanovy sdružení, které musí obsahovat tyto podmínky:
1. sdružení přijme každého za člena sdružení za
zcela rovných podmínek,
2. každý člen sdružení musí po dobu platnosti
povolení splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10; pokud člen sdružení nebude splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10, orgány sdružení nejpozději do tří dnů pozastaví členovi
sdružení právo na označování jím vyrobených
vín jako vín originální certifikace podle povolení,
3. každý člen sdružení musí plnit podmínky, za
nichž sdružení přiznává označení vína originální certifikace svým členům.“.
46. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavce 7
až 14.
47. V § 23 odstavec 7 zní:
„(7) Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti o povolení nejpozději do 1 roku od jejího podání. Každá
registrovaná vinice může být uvedena pouze v jediném
rozhodnutí o povolení.“.
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48. V § 23 odst. 9 se slova „v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy
„v elektronické podobě“.
49. V § 23 odst. 10 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.
50. V § 23 odst. 11 se slova „Evropským společenstvím“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
51. V § 23 odstavec 14 zní:
„(14) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah
charakteristiky vlastností vína uváděné v žádosti. Vzor
žádosti o povolení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
52. § 25 včetně nadpisu zní:
„§ 25
Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
(1) Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno je nápoj
z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací nebo jinou
technologií snížen na 0,5 % objemových65) nebo méně.
Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný
hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby
obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl
nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid
uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky66).
(2) Nízkoalkoholické víno, nízkoalkoholické šumivé víno nebo nízkoalkoholické perlivé víno je nápoj,
který byl vyroben jako odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé
víno, nebo mísením odalkoholizovaného vína s vínem
a jehož obsah alkoholu je vyšší než 0,5 % objemových65), nejvýše však 5 % objemových. Při výrobě je
možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový
mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g
na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické
látky66).
(3) Odalkoholizované víno se označí názvem „odalkoholizované víno“. Odalkoholizované šumivé víno
se označí názvem „odalkoholizované šumivé víno“.
Odalkoholizované perlivé víno se označí názvem „odalkoholizované perlivé víno“. Odalkoholizované víno,
odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované
perlivé víno lze též označit jako nealkoholické víno,
nealkoholické šumivé víno nebo nealkoholické perlivé
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víno. Nízkoalkoholické víno se označí názvem „nízkoalkoholické víno“. Nízkoalkoholické šumivé víno
se označí názvem „nízkoalkoholické šumivé víno“.
Nízkoalkoholické perlivé víno se označí názvem
„nízkoalkoholické perlivé víno“. V případě užití aromatických látek u produktů podle odstavce 1 nebo 2 se
název odalkoholizovaného vína, odalkoholizovaného
šumivého vína, odalkoholizovaného perlivého vína,
nízkoalkoholického vína, nízkoalkoholického šumivého vína nebo nízkoalkoholického perlivého vína
doplní slovem „aromatizováno“.

přívlastkového vína podle § 19 odst. 2, s výjimkou slámového a ledového vína, nebo jakostní víno si může
jeho výrobce sám sestupnit, splňuje-li víno analytické
požadavky daného druhu stanovené prováděcím právním předpisem. Tuto skutečnost musí výrobce nejpozději následující pracovní den sdělit v elektronické podobě Ústavu s uvedením údajů podle odstavce 3. Tyto
údaje Ústav zapíše do Registru. Sestupnění zveřejní ministerstvo podle odstavce 10 věty druhé.“.

53. V § 26 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „kromě náležitostí stanovených
správním řádem“.

„§ 26a

54. V § 26 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a)
až h).
55. V § 26 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod
čarou č. 68 znějí:
„(4) Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce
a) provede odběr vzorků vína za účelem provedení
rozboru vína; po odběru vzorků již nelze toto víno
scelovat, ani s ním provádět žádné jiné technologické nebo enologické postupy nebo ošetření, s výjimkou těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno, a
b) zajistí na svoje náklady rozbor vína v akreditované68) laboratoři (dále jen „laboratoř“) akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína
právními předpisy.
(5) Seznam laboratoří zveřejní ministerstvo na
svých internetových stránkách.
68

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/
/2008.“.

56. V § 26 odstavec 7 zní:
„(7) Žádost o zatřídění vína spolu s přílohami
a vzorky vína doručí výrobce Inspekci. Žádost se podává inspektorátu Inspekce v Brně. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.
57. V § 26 odst. 10 se slova „ve formě umožňující
dálkový přístup Ústavu a písemně“ nahrazují slovy
„v elektronické podobě Ústavu a“ a slovo „webových“
se nahrazuje slovem „internetových“.
58. V § 26 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Zatříděné víno s přívlastkem v rámci druhů

59. § 26a včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem
dozoru ověření souladu se specifikací chráněného
označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle předpisu Evropské unie67), je povinen uhradit náklady spojené s ověřením souladu se specifikacemi. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální
částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi.
O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi
rozhodne Inspekce.
67

) Čl. 118p nařízení (ES) č. 1234/2007.“.

60. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen
zajistit dodržení podmínky stanovené v § 12 odst. 2.“.
61. V § 27 odst. 4 písm. a) bodě 4 se slova
„(§ 23, 26)“ a slovo „nebo“ zrušují.
62. V § 27 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova „(§ 26)“
zrušují.
63. V § 27 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje
bod 6, který zní:
„6. není celá jeho výroba řádně zdokumentována
v evidenčních knihách v souladu s § 30.“.
64. V § 27 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slova
„(§ 23, 26),“ nahrazují slovem „ , nebo“.
65. V § 27 odst. 4 písm. b) bod 2 zní:
„2. je neznámého původu nebo je vyrobený z produktu neznámého původu72).“.
66. V § 27 odst. 4 písm. b) se body 3 až 6 včetně
poznámek pod čarou č. 72a a 72b zrušují.
67. V § 27 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Ustanoveními odstavce 1 až 9 nejsou do-
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tčeny podmínky a zákazy uvádění produktu do oběhu
stanovené předpisy Evropské unie.“.

(2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník
s moštovými hrozny76).

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

(3) Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba,
která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo
si ji nechává zpracovat na víno77).

68. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „a údaje o produktech“ nahrazují slovy „ , údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů“.
69. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Registr není veřejně přístupný.“.
70. V § 28 odst. 3 větě třetí se za slova „vlastnické
právo“ vkládají slova „ , pokud Ústav nemůže toto
právo ověřit v katastru nemovitostí,“.
71. V § 28 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) V případě, že při řízení podle odstavce 3 pěstitel Ústavu prokáže, že vlastník pozemku nebo jeho
pobyt není znám, postupuje se obdobně, jak je uvedeno
v § 9 odst. 5 a doložení vlastnického práva nebo nájemního vztahu se nevyžaduje.

(4) Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku.
(5) Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil
rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna
následujícího roku prohlášení o nákupu ke dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.
(6) Ministerstvo zveřejní vzor prohlášení o sklizni,
vzor prohlášení o produkci, vzor prohlášení o nákupu
a vzor prohlášení o zásobách na svých internetových
stránkách.
76

) Čl. 185b odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

77

) Čl. 8 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

(5) V případě, že orgán dozoru zjistí nesoulad
mezi údaji vedenými v Registru a skutečností, je oprávněn zahájit řízení z moci úřední.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6
až 8.
72. V § 28 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou
č. 75 zní:
„(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů Ústavu podle
tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie75). Vzor žádosti o registraci vinice a oznámení
o provedení změny ve vinici a oznámení změny pěstitele zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
75

) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

73. § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 76 a 77 zní:
„§ 29
Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci,
prohlášení o nákupu a prohlášení
o zásobách
(1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku
a podává se do 15. ledna vinařského roku.

74. Poznámka pod čarou č. 78 se zrušuje.
75. V § 30 odstavec 2 zní:
„(2) Evidenční knihy předkládá osoba uvedená
v odstavci 1 orgánu dozoru na jeho žádost bez zbytečného odkladu.“.
76. V § 30 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které včetně poznámek pod čarou
č. 101 a 102 znějí:
„(3) Obchodní zprostředkovatelé vedou evidenční
knihy v Registru.
(4) Vzor pro vedení evidenčních knih obchodních
zprostředkovatelů101) zveřejní ministerstvo na svých
internetových stránkách. Vzor pro vedení evidenčních
knih obchodních zprostředkovatelů bude též zveřejněn
v Registru.
(5) Uzávěrka evidenčních knih102) se provede každoročně k 31. červenci.
101

) Čl. 36 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

102

) Čl. 46 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.
77. V § 31 odst. 8 se slova „2 měsíců po skončení
příslušného“ nahrazují slovy „30. dubna následujícího“
a slovo „webových“ se nahrazuje slovem „internetových“.
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78. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) je dnem
splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení
čtvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu podle
odstavce 1 písm. a) za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení
o produkci podle § 29 odst. 4 ke dni 31. prosince předchozího kalendářního roku. Odvod podle odstavce 1
písm. a) se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši
jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce,
který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20 000 litrů
vína, provede se odvod jednorázově, dnem splatnosti
je 25. ledna následujícího kalendářního roku.“.
79. V § 35 odst. 4 se slova „dálkovým způsobem“
nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.
80. V § 37 odst. 2 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která
včetně poznámky pod čarou č. 103 znějí:
„d) provádějí certifikaci vína podle předpisů Evropské
unie103),
e) provádějí ověření souladu se specifikacemi podle
předpisů Evropské unie67).
103

) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.
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84. V § 39 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až kk) se označují jako písmena
d) až jj).
85. V § 39 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.
86. V § 39 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) uvede do oběhu víno označené kódem podle předpisů Evropské unie98), aniž by bylo ministerstvem
rozhodnuto o přidělení kódu,“.
87. V § 39 odst. 1 písm. f) se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.
88. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 8“.
89. V § 39 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) uvede do oběhu produkt označený názvem „zemské víno“, který nesplňuje požadavky podle § 17
odst. 1, neuvede na etiketě zemského vína údaje
podle § 17 odst. 2 nebo označí víno v rozporu
s § 17a odst. 1,“.
90. V § 39 odst. 1 se písmena i), j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) až jj) se označují jako písmena i)
až gg).

81. V § 37 odst. 5 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno g) se včetně poznámky
pod čarou č. 87 zrušuje.

91. V § 39 odst. 1 písm. w) se slova „nebo na etiketě uvede údaje, které jsou zakázány podle § 25
odst. 4“ zrušují.

82. V § 37 se doplňuje odstavec 10, který zní:

92. V § 39 odst. 1 písm. dd) se slova „podle § 29
odst. 2 a v souladu s § 28 odst. 5“ zrušují.

„(10) Prováděcí právní předpis stanoví postup cer93. V § 39 odst. 1 písmeno ee) zní:
tifikace vína, paušální částky nákladů na certifikaci
a paušální částky nákladů na ověření souladu se speci- „ee) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového
fikacemi.“.
moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, nebo ne83. § 38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
odevzdá prohlášení o nákupu rmutu, moštu nebo
č. 70 zní:
vína,“.
„§ 38
Generální ředitelství cel
(1) Příslušným orgánem pro vydávání průvodních
dokladů70) je Generální ředitelství cel.
(2) Celní orgány předávají dálkovým způsobem
do Registru veškeré údaje z průvodních dokladů pro
přepravu vinařských produktů, které se uskutečnily na
území České republiky.
70

) Kapitola II nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

94. V § 39 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena g) až l).
95. V § 39 odst. 2 písm. i) se slova „podle § 29
odst. 1 a v souladu s § 28 odst. 5“ zrušují.
96. V § 39 odst. 3 písmeno n) zní:
„n) vyrobí zemské víno v rozporu s § 17 odst. 1,“.
97. V § 39 odst. 3 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:
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„s) uvede pro účely ověření podle § 19 odst. 4 písm. d)
nepravdivé údaje,“.

které tvoří základ odvodu podle tohoto odstavce, odečtou technologické ztráty ve výši 10 %.

Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena t)
až z).

2. Víno, které bylo vyrobeno do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze označovat etiketou podle dosavadních právních předpisů.

98. V § 39 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena aa) a bb), která znějí:
„aa) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zatřídění vína
podle § 26 odst. 3,
bb) po provedení odběru vzorků vína za účelem
provedení rozboru vína postupuje v rozporu s požadavky uvedenými v ustanovení § 26 odst. 4
písm. a).“.
99. V § 39 odst. 4 písm. a) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.
100. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova „a), c), d), e),
f), j), k), y)“ nahrazují slovy „a), c), d), e), u)“, slova
„a g)“ se zrušují a slova „l) a m)“ se nahrazují slovy „l),
m), s), aa) a bb)“.
101. V § 39 odst. 6 písm. b) se slova „g) a gg)“
nahrazují slovy „f) a cc)“.
102. V § 39 odst. 6 písmeno c) zní:
„c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p),
q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), dd), ee), ff)
a gg), odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), i), j), k) a l),
odstavce 3 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n),
o), p), q), r), t), u), v), w), x), y), z) a odstavce 5.“.
103. § 41 se včetně nadpisu zrušuje.
104. V § 42 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4
odst. 4, § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 16
odst. 9, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 28 odst. 8, § 30
odst. 6 a § 37 odst. 10.“.
105. V § 42 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 11“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výrobce odvede do 25. ledna 2012 do Vinařského fondu odvod ve výši 0,50 Kč z každého litru vína
vyrobeného na území České republiky, z něhož dosud
nebyl odvod do tohoto fondu proveden, s výjimkou
vín vyrobených z hroznů révy vinné sklizených v roce
2011. Pro účely odvodu do Fondu se z množství vína,

3. Kódy stáčíren udělené podle zákona č. 321/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, lze použít na vína stočená nejpozději do
31. prosince 2011.
4. Povinnosti podle § 23 tohoto zákona musí splnit sdružení, kterému již ministerstvo povolilo přiznávat označení víno originální certifikace, a předložit
o tom doklady ministerstvu nejpozději do dvou měsíců
ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů.
5. Rozbory vín provedené pověřenými laboratořemi podle § 26 jsou platné pro podání žádosti o zatřídění vín, pokud protokol o rozboru vína byl pověřenou laboratoří vydán nejpozději 31. prosince 2011.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně označení původu
a zeměpisných označení
Čl. III
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb.
a zákona č. 375/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„(2) Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu
zeměpisných označení a označení původu1)
a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
vykonává členský stát,
b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis
označení původu či zeměpisného označení výrobků s původem v České republice, popřípadě
i v zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na
území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo
použitelným předpisem Evropské unie,
c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v roz-
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sahu stanoveném přímo použitelným předpisem
Evropské unie,
d) vnitrostátní postup při změně zápisu označení původu vín na zeměpisné označení vín v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské
unie,
e) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení
zápisu označení původu či zeměpisného označení
v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.
1

) Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006
o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008
ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování
a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 10 odst. 1 se slova „nebo Státní veterinární
správa.3)“ nahrazují slovy „ , Státní veterinární správa
nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3).“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V nadpisu hlavy VII, § 18, § 19 odst. 1 a 2, § 20,
§ 21 odst. 1 a 7, § 22a odst. 2, 5 a 6 a v § 22b odst. 2 a 7
se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské
unie“.
5. V § 19 odst. 1 se slova „zemědělského výrobku
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nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice,
a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti se zemědělským výrobkem nebo potravinou“ nahrazují slovy „výrobku s původem v České republice,
popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, a toto
označení je v České republice užíváno v souvislosti
s tímto výrobkem“.
6. V § 19 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
7. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
8. V § 19 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
9. V § 21 odst. 1 se slova „Rejstříku chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných označení
vedeného Komisí1a)“ nahrazují slovy „rejstříku vedeného Evropskou komisí (dále jen „Komise“)“.
10. V § 21 odstavec 5 zní:
„(5) V případě, že se námitky týkají specifikace
výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, požádá
Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu pro
účely postoupení žádosti o komunitární zápis.“.
11. V § 22 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.
12. V § 22, § 22a odst. 8 a v § 22b odst. 8 se věta
třetí nahrazuje větou „Proti tomuto rozhodnutí lze
podat rozklad.“.
13. V § 22a odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o změnu specifikace výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.
14. V § 22a odst. 2 a v § 22b odst. 2 se slova „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a)“ nahrazují
slovy „rejstříku vedeného Komisí“.
15. V § 22a odst. 4 a v § 22b odst. 4 se slovo
„tuzemskému“ zrušuje.
16. V § 22a se odstavce 7 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
17. V § 22b odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o zrušení zápisu označení výrobku
s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční
zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.
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18. V § 22b odstavec 5 zní:

8

„(5) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 4
rozpor odstranit a důvod zrušení komunitárního zápisu
spočívá ve specifikaci výrobku, například souvislosti
mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž
má výrobek původ, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.“.
19. § 22c včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 8 zní:
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) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne
20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin.
Čl. 118h nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května
2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se
stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní
ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Čl. 17 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 110/2008 ze dne
15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

„§ 22c
Námitky proti žádosti o komunitární zápis,
jeho zrušení nebo změnu specifikace označení
pocházejícího z jiného státu
Pokud námitky proti žádosti o komunitární zápis,
proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti o změnu
specifikace označení pocházejí z jiného státu a mají být
uplatněny v řízení před Komisí prostřednictvím Úřadu,
podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením
lhůty8) stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 76, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících
těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, se mění
takto:
1. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

přiřazeny věty označující specifickou rizikovost
R40 nebo R68,
e) benzin a těkavé organické látky, které nespadají
pod písmena a) až d).“.
2. V § 4 odst. 4 se slova „§ 3 písm. a) nebo b)“
nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c) nebo d)“.
3. V § 5 odst. 3 se za slova „§ 3 písm. a)“ vkládají
slova „nebo b)“.
4. V § 5 odst. 4 se slova „§ 3 písm. b)“ nahrazují
slovy „§ 3 písm. c) nebo d)“.
5. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 písm. a)
a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a) až d)“.
6. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „§ 3 písm. c)“
nahrazují slovy „§ 3 písm. e)“.
7. V § 6 odst. 3 se slova „organických rozpouštědel“ nahrazují slovy „těkavých organických látek“.

Těkavé organické látky
8. V § 6 se dolpňuje odstavec 6, který zní:
Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky
dělí na
a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány
jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro
reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty
o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D
nebo H360F s výjimkou benzinu,
b) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány
jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro
reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující
specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo
R61 s výjimkou benzinu,

„(6) Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1
k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle
§ 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek
průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem
těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi,
pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.“.
9. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.1 se slova „§ 3
písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c) nebo d)“.
10. V příloze č. 1 v bodě 2.1 v poznámce č. 1 pod
tabulkou č. 1 a č. 2 se za slova „§ 3 písm. a)“ vkládají
slova „nebo b)“.

c) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou
přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341
nebo H351,

11. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.2 se slova „§ 3
písm. c)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. e)“.

d) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou

12. V příloze č. 1 v bodě 2.2.1 se slova „§ 3

Strana 3078

Sbírka zákonů č. 257 / 2011

Částka 89

Čl. II

písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c)
nebo d)“.

Účinnost

13. V příloze č. 5 části II tabulce A ve vysvětlivkách se slova „vyšším než 15 % hmotnostních“ nahrazují slovy „15 % hmotnostních a více“.

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem ode dne jejího vyhlášení.

14. V příloze č. 5 části II tabulce B ve vysvětlivkách se slova „vyšším než 15 % hmotnostních“ nahrazují slovy „15 % hmotnostních a více“.

2. Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/
/2010 Sb., ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti
uplynutím dne 31. května 2015.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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