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ZÁKON

ze dne 28. dubna 2011,

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb.,

o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Policii České republiky

Čl. I

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 153/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 2, § 80 odst. 1 písm. a) a v § 80 odst. 2 se
slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

2. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná
nebo psychotropní látka a je-li tento přestupek projed-
nán v blokovém řízení, policie takovou látku zničí nebo
zaeviduje k účelům podle § 38.“.

3. V § 60 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Policie dále učiní nezbytná opatření pro zajištění bez-
pečnosti a spolehlivosti provozovaného informačního
systému.“.

4. V § 66 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou
č. 33 a 34 zní:

„(2) Policie může v rozsahu potřebném pro plnění
konkrétního úkolu žádat od správce evidence nebo
zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků
veřejně dostupné telefonní služby20), agendového in-
formačního systému evidence občanských průkazů21),
agendového informačního systému evidence cestovních
dokladů22), agendového informačního systému evi-
dence diplomatických a služebních pasů22), agendo-
vého informačního systému evidence obyvatel23), evi-
dence údajů o mýtném24), katastru nemovistostí25), zá-
kladního registru obyvatel33), základního registru práv-
nických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci33), základního registru územní identifi-

kace, adres a nemovitostí33), základního registru agend
orgánů veřejné moci a některých práv a povinností33),
informačního systému územní identifikace33), registru
silničních vozidel34), centrálního registru silničních vo-
zidel34), registru historických a sportovních vozidel34),
registru řidičů10) a centrálního registru řidičů10) způso-
bem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v pří-
padě agendového informačního systému evidence ob-
čanských průkazů a agendového informačního systému
evidence cestovních dokladů lze informace poskytnout
pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup;
v případě databáze účastníků veřejně dostupné tele-
fonní služby se informace poskytne ve formě a v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem20).

33) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.

34) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 79 odst. 2 se slova „konkrétního trestního
řízení“ nahrazují slovy „šetření konkrétního trestného
činu nebo správního deliktu“.

6. V § 80 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:
„(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění

osobních údajů jinému státu nebo mezinárodní organi-
zaci stanovit podmínky vyplývající z tohoto nebo ji-
ného zákona týkající se zpracování předaných nebo
zpřístupněných osobních údajů.

(8) Policie dále může
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného

státu nebo mezinárodní organizace předány
osobní údaje, které policie tomuto státu nebo
mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo
mezinárodní organizaci; takový souhlas může být
udělen i obecně,
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b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní orga-
nizace informace o zpracování předaných osob-
ních údajů.

(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle
tohoto zákona se nevyžaduje povolení Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) podle jiného
právního předpisu.“.

7. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 80a

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci
Evropské unie

(1) Policie v souladu s příslušným předpisem
Evropské unie o policejní spolupráci zpracovává při
plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo
předávané

a) členským státem Evropské unie anebo státem při-
druženým mezinárodní smlouvou k provádění
schengenských předpisů (dále jen „přidružený
stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do člen-
ského státu Evropské unie nebo přidruženého
státu, nebo

b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský orgán“) nebo informačním sy-
stémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský informační systém“) nebo
zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu
anebo evropskému informačnímu systému,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

(2) Policie při zpracování osobních údajů zpří-
stupněných nebo předaných podle odstavce 1 dodržuje
podmínky stanovené předávajícím orgánem na základě
příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolu-
práci.

(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené přísluš-
ným předpisem Evropské unie o policejní spolupráci
třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské
unie, přidruženého státu nebo evropského orgánu, po-
licie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie,
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměře-
nou lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření,
a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své vyjád-
ření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným
postupem souhlasí.“.

8. V § 83 se na konci odstavce 1 doplňuje věta

„U osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných
podle § 80a odst. 1 také uvede, zda byly předány nebo
zpřístupněny dalšímu příjemci a povahu takového pří-
jemce.“.

9. V § 83 odst. 2 písm. b) se slova „Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“)“ nahrazují
slovem „úřadu“.

10. V § 87 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Policie osobní údaje nezlikviduje, lze-li dů-
vodně předpokládat, že by likvidací byl poškozen
oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě se
osobní údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu,
který zabránil jejich likvidaci.“.

11. V § 95 odstavec 2 zní:

„(2) Je-li zaručena vzájemnost, stát uhradí škodu
jinému státu způsobenou na jeho území policistou vy-
slaným k plnění úkolů do zahraničí. Stát uhradí člen-
skému státu, přidruženému státu nebo evropskému
orgánu škodu také v případě, že takový stát nebo orgán
poskytl náhradu škody způsobené tím, že policie pře-
dala nepřesné osobní údaje nebo předala osobní údaje
v rozporu se zákonem, přičemž se zohlední možná
chyba příjemce osobních údajů při jejich použití. Ji-
nému než členskému státu nebo přidruženému státu
uhradí stát škodu podle věty druhé, jen je-li zaručena
vzájemnost.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Vojenské policii

Čl. II

Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění
zákona č. 39/1995 Sb., zákona č. 213/2000 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. Za hlavu druhou se vkládá nová hlava třetí,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 až
18 zní:

„HLAVA TŘETÍ

PRÁCE S INFORMACEMI

§ 35a

Obecná ustanovení o zpracování informací
a osobních údajů Vojenskou policií

(1) Vojenská policie zpracovává v souladu s tímto
zákonem nebo zvláštním právním předpisem informace
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včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění
svých úkolů.

(2) Zpracovávané informace musí Vojenská poli-
cie zabezpečit před neoprávněným přístupem, změnou,
zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím nebo jiným
neoprávněným zpracováním. Vojenská policie dále
učiní nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spo-
lehlivosti provozovaného informačního systému.
Tímto nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštního
právního předpisu8).

§ 35b

Pořizování záznamů

(1) Vojenský policista je oprávněn, je-li to po-
třebné pro plnění úkolů Vojenské policie, pořizovat
zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně
přístupných, popřípadě také zvukové, obrazové nebo
jiné záznamy o průběhu služebního úkonu nebo slu-
žebního zákroku.

(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1
zřízeny stálé automatické technické systémy, je Vojen-
ská policie povinna informace o zřízení takových sy-
stémů vhodným způsobem uveřejnit.

§ 35c

(1) Vojenská policie může v rozsahu potřebném
pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evi-
dence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evi-
dence provozované na základě zvláštního právního
předpisu. Správce evidence nebo zpracovatel poskytne
informace bezplatně, nestanoví-li zvláštní právní před-
pis jinak. Správce evidence nebo zpracovatel je povinen
žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět, nestanoví-li
zvláštní právní předpis pro poskytnutí informací Vo-
jenské policii jiný režim9).

(2) Vojenská policie může v rozsahu potřebném
pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evi-
dence nebo zpracovatele poskytnutí informací z agen-
dového informačního systému evidence občanských
průkazů10), agendového informačního systému evi-
dence cestovních dokladů11), agendového informačního
systému evidence diplomatických a služebních pasů11),
agendového informačního systému evidence obyva-
tel12), evidence údajů o mýtném13), katastru nemovi-
tostí14), základního registru obyvatel15), základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci15), základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí15), základního
registru agend orgánů veřejné moci a některých práv

a povinností15), informačního systému územní identifi-
kace15), registru silničních vozidel16), centrálního regis-
tru silničních vozidel16), registru historických a spor-
tovních vozidel16), registru řidičů17) a centrálního regis-
tru řidičů17) a informačního systému cizinců18) způso-
bem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup;
v případě agendového informačního systému evidence
občanských průkazů a agendového informačního sy-
stému evidence cestovních dokladů lze informace po-
skytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý
přístup.

(3) Vojenská policie je oprávněna žádat o poskyt-
nutí informací podle odstavců 1 a 2 pouze způsobem,
který jí umožní uchovávat identifikační údaje o útvaru
Vojenské policie nebo o vojenském policistovi, který
o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo
o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let.
O skutečnostech podle věty první jsou správce evidence
nebo zpracovatel povinni zachovávat mlčenlivost.

(4) Opatření k evidenční ochraně osobních údajů
chráněné osoby provádí na základě žádosti Vojenské
policie Ministerstvo vnitra.

§ 35d

(1) Vojenská policie může zpracovávat osobní
údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž
se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud
je to nezbytné pro plnění jejích úkolů.

(2) Shromažďovat údaje o rasovém původu, nábo-
ženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti
k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním
chování lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely
šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.

§ 35e

Zpracovávání osobních údajů při předcházení
a odhalování trestné činnosti a dokumentování

trestných činů

(1) Při předcházení a odhalování trestné činnosti
a dokumentování trestných činů je Vojenská policie při
zpracovávání osobních údajů povinna

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpra-
covány, a osobní údaje zpracovávat pouze k to-
muto účelu a v rozsahu nezbytném k jeho na-
plnění,

b) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování,

c) zpracovávat osobní údaje podle tohoto ustanovení
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odděleně od osobních údajů zpracovávaných při
plnění jiných úkolů Vojenské policie,

d) neprodleně ohlásit Úřadu pro ochranu osobních
údajů (dále jen „úřad“) zřízení každé evidence ob-
sahující osobní údaje; součástí tohoto ohlášení je
název útvaru odpovědného za zpracovávání osob-
ních údajů, účel evidence, kategorie subjektů údajů
a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
a popis opatření k zajištění požadované ochrany
osobních údajů.

(2) Vojenská policie může při předcházení a odha-
lování trestné činnosti a dokumentování trestných činů

a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní
údaje; pokud je to možné, osobní údaje takto
označí,

b) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným
způsobem nebo pod záminkou jiného účelu nebo
jiné činnosti,

c) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke
kterému byly shromážděny,

d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k roz-
dílným účelům.

(3) Vojenská policie zpracovává osobní údaje po-
dle odstavce 1 i bez souhlasu subjektu údajů; přitom je
povinna dbát práva na ochranu jeho soukromého
a osobního života. Není-li tím ohroženo předcházení
a odhalování trestné činnosti a dokumentování trest-
ných činů, je Vojenská policie povinna subjektu údajů
sdělit, že zpracovává jeho osobní údaje, nebo provést
likvidaci jeho osobních údajů.

(4) Podle ustanovení této hlavy zpracovává Vojen-
ská policie osobní údaje také při předcházení a odhalo-
vání činů, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
a jejichž pachatelé nejsou trestně odpovědní pro nedo-
statek věku nebo pro nepříčetnost, a při zjišťování
těchto pachatelů.

§ 35f

Zpracovávání osobních údajů při pátrání po vojácích

(1) Vyhlásí-li Policie České republiky pátrání po
vojákovi, je Vojenská policie oprávněna v potřebném
rozsahu sdružovat osobní údaje získané k rozdílným
účelům a zpracovávat citlivé údaje tohoto vojáka, je-li
to nezbytné k jeho nalezení.

(2) Vojenská policie provede likvidaci osobních
údajů vojáka uvedeného v odstavci 1 bez zbytečného

odkladu po jeho nalezení. Likvidace osobních údajů
nemusí být provedena,

a) byl-li voják pohřešován nebo hledán opakovaně,

b) lze-li důvodně předpokládat, že bude opět pohře-
šován nebo hledán, nebo

c) jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány při před-
cházení a odhalování trestné činnosti a dokumen-
tování trestných činů.

§ 35g

Zveřejňování osobních údajů

Vojenská policie je oprávněna zveřejňovat osobní
údaje v rozsahu nezbytném k předcházení a odhalování
trestné činnosti a dokumentování trestných činů nebo
při pátrání po vojácích.

§ 35h

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání
osobních údajů

(1) Vojenská policie nejméně jednou za 3 roky
prověřuje, jsou-li zpracovávané osobní údaje i nadále
potřebné při předcházení a odhalování trestné činnosti
a dokumentování trestných činů nebo při pátrání po
vojácích. Zjistí-li při prověřování nebo v průběhu zpra-
covávání osobních údajů, že již nejsou potřebné, pro-
vede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci.

(2) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje,
jsou-li dále využívány při plnění úkolu podle tohoto
zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou sou-
částí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou
zpracovány v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje,
lze-li důvodně předpokládat, že by likvidací byl poško-
zen oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě
se osobní údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu,
který zabránil jejich likvidaci.

§ 35i

Informování o osobních údajích a oprava
nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů

(1) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu
údajů sdělí do 60 dnů ode dne jejího doručení bezplatně
osobní údaje vztahující se k subjektu údajů, které zpra-
covává, pokud tomu nebrání důvody uvedené v od-
stavci 4. U osobních údajů zpřístupněných nebo pře-
daných podle § 35k odst. 1 také uvede, zda byly pře-
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dány nebo zpřístupněny dalšímu příjemci a povahu ta-
kového příjemce.

(2) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu
údajů provede neprodleně po jejím doručení bezplatně

a) opravu, likvidaci nebo doplnění nepravdivých
nebo nepřesných osobních údajů vztahujících se
k subjektu údajů nebo subjektu údajů poskytne
vysvětlení. Pokud by opravou, likvidací nebo do-
plněním osobních údajů bylo ohroženo předchá-
zení a odhalování trestné činnosti a dokumentování
trestných činů, může Vojenská policie místo těchto
operací připojit k souboru opravné prohlášení,

b) označení údajů vztahujících se k subjektu údajů,
jestliže subjekt údajů popírá jejich přesnost a nelze
zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli. Toto označení
se odstraní pouze se souhlasem subjektu údajů
nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu
anebo úřadu.

(3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po
uplynutí 6 měsíců od podání žádosti předchozí.

(4) Vojenská policie žádosti podle odstavce 1
nebo 2 nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně,
pokud by sdělením nebo likvidací došlo k ohrožení

a) předcházení a odhalování trestné činnosti a doku-
mentování trestných činů,

b) utajovaných informací, nebo

c) oprávněných zájmů třetí osoby.

(5) O vyřízení žádosti Vojenská policie žadatele
písemně informuje. Informace o vyřízení žádosti ob-
sahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se žadateli
vyhovuje v plném rozsahu. Pokud by vyhověním žá-
dosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti došlo k ohro-
žení předcházení a odhalování trestné činnosti a doku-
mentování trestných činů, vyrozumí žadatele písemně
o tom, že nezpracovává žádné osobní údaje vztahující
se k jeho osobě. Informace o vyřízení žádosti musí ob-
sahovat poučení o tom, že žadatel má právo obrátit se
na úřad.

§ 35j

Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů

(1) Vojenská policie předává nebo zpřístupňuje
osobní údaje jiným orgánům nebo osobám,

a) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, mezinárodní
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské
unie,

b) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje

vztahují, a tato osoba dala k předání souhlas nebo
lze její souhlas na základě okolností důvodně
předpokládat,

c) je-li předání osobních údajů nezbytné k odstranění
bezprostředního závažného ohrožení bezpečnosti
osob nebo veřejného pořádku,

d) je-li to potřebné pro plnění úkolů bezpečnostních
sborů České republiky, nebo

e) je-li to potřebné pro zajištění plnění úkolů ozbro-
jených sil České republiky.

(2) Vojenská policie předá osobní údaje podle od-
stavce 1 písm. b) na základě písemné žádosti, která
musí obsahovat účel, pro který mají být osobní údaje
předány.

(3) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze
předávat; neověřené osobní údaje musí být při předá-
vání označeny a musí být uvedena míra jejich spolehli-
vosti. Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřes-
ných osobních údajů, je Vojenská policie povinna bez
zbytečného odkladu informovat všechny příjemce
údajů, kterým byly takové osobní údaje předány.

(4) Příjemce údajů je oprávněn zpracovávat osobní
údaje k jinému účelu, než ke kterému byly pře-
dány, pouze za podmínky, že by mu i pro tento účel
mohly být osobní údaje předány, a pouze s předchozím
souhlasem Vojenské policie.

(5) Do zahraničí lze za podmínek stanovených
v odstavci 1 písm. a) až c) předat osobní údaje mezi-
národní organizaci Interpol, Evropskému policejnímu
úřadu (Europol), zahraničnímu bezpečnostnímu sboru
nebo příslušnému orgánu anebo instituci členského
státu Evropské unie, a to i bez žádosti.

(6) Vojenská policie může při předání nebo zpří-
stupnění osobních údajů jinému státu nebo meziná-
rodní organizaci stanovit podmínky týkající se zpraco-
vání předaných nebo zpřístupněných osobních údajů
vyplývající z tohoto nebo zvláštního zákona.

(7) Vojenská policie dále může

a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného
státu nebo mezinárodní organizace předány
osobní údaje, které Vojenská policie tomuto státu
nebo mezinárodní organizaci předala nebo zpří-
stupnila, třetímu státu nebo mezinárodní organi-
zaci; takový souhlas může být udělen i obecně,

b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní orga-
nizace informace o zpracování předaných osob-
ních údajů.
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(8) K předání osobních údajů do zahraničí podle
tohoto zákona se nevyžaduje povolení úřadu podle
zvláštního právního předpisu.

(9) Vojenská policie informace nepředá, pokud by
to ohrozilo plnění jejích úkolů.

§ 35k

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci
Evropské unie

(1) Vojenská policie v souladu s příslušným před-
pisem Evropské unie o policejní spolupráci zpracovává
při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo
předávané

a) členským státem Evropské unie anebo státem při-
druženým mezinárodní smlouvou k provádění
schengenských předpisů (dále jen „přidružený
stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do člen-
ského státu Evropské unie nebo přidruženého
státu, nebo

b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský orgán“) nebo informačním sy-
stémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský informační systém“) nebo
zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu
anebo evropskému informačnímu systému,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

(2) Vojenská policie při zpracování osobních
údajů zpřístupněných nebo předaných podle od-
stavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské
unie o policejní spolupráci.

(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené přísluš-
ným předpisem Evropské unie o policejní spolupráci
třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské
unie, přidruženého státu nebo evropského orgánu, Vo-
jenská policie stanoví tomuto členskému státu Evrop-
ské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu
přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vy-
jádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své
vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpoklá-
daným postupem souhlasí.

8) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozděj-
ších přepisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

9) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čís-
lech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyva-
tel), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.

16) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní hlava třetí se označuje jako hlava čtvrtá.

2. § 36 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7
zní:

„§ 36

Náhrada škody

(1) Stát uhradí jinému členskému státu Evropské
unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu
škodu v případě, že takový stát nebo orgán poskytl
náhradu škody způsobené tím, že Vojenská policie
předala nepřesné osobní údaje nebo předala osobní
údaje v rozporu se zákonem, přičemž se zohlední
možná chyba příjemce osobních údajů při jejich
použití. Jinému než členskému státu Evropské unie
nebo přidruženému státu se uhradí škoda podle věty
první, jen je-li zaručena vzájemnost.

(2) Nejde-li o případ podle odstavce 1, náhrada
škody vzniklé činností Vojenské policie se řídí zvlášt-
ním zákonem7).

7) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repu-
bliky, ve znění pozdějších předpisů.“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. III

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České repu-
bliky, 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. a zákona č. 288/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f) se za slovo „unie“ vkládají slova
„(dále jen „členský stát“)“.

2. V § 5b odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 5b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vůči kterým jsou ze strany pověřeného celního
orgánu činěny úkony trestního řízení.“.

4. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Celní orgán osobní údaje nezlikviduje, lze-li
důvodně předpokládat, že by likvidací byl poškozen
oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě se
osobní údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu,
který zabránil jejich likvidaci.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 5b odstavec 4 zní:

„(4) K předání osobních údajů do zahraničí podle
tohoto zákona nebo podle mezinárodní smlouvy, kte-
rou je Česká republika vázána, se nevyžaduje povolení
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu.“.

6. Na konci § 5c se doplňuje věta „U osobních
údajů zpřístupněných nebo předávaných podle § 5k
také uvede, zda byly předány nebo zpřístupněny dal-
šímu příjemci a povahu takového příjemce.“.

7. V § 5d se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Opravu, likvidaci nebo blokaci osobních
údajů souvisejících s vydáním soudního rozhodnutí
celní orgány provádějí v souladu s trestním řádem.“.

8. Za § 5j se vkládají nové § 5k a 5l, které včetně
nadpisů znějí:

„Zvláštní ustanovení o zpracování osobních údajů
v rámci policejní spolupráce

§ 5k

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci
Evropské unie

(1) Pověřený celní orgán v souladu s příslušným
předpisem Evropské unie o policejní spolupráci zpra-
covává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístup-
něné nebo předávané

a) členským státem anebo státem přidruženým mezi-
národní smlouvou k provádění schengenských
předpisů (dále jen „přidružený stát“) nebo zpří-
stupněné nebo předávané do členského státu anebo
přidruženého státu, nebo

b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii anebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský orgán“) nebo informačním sy-
stémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „evropský informační systém“) nebo
zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu
anebo evropskému informačnímu systému

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

(2) Pověřený celní orgán při zpracování osobních
údajů zpřístupněných nebo předaných podle od-
stavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské
unie o policejní spolupráci.

(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené přísluš-
ným předpisem Evropské unie o policejní spolupráci
třeba souhlas nebo vyjádření členského státu, přidruže-
ného státu nebo evropského orgánu, pověřený celní
orgán stanoví tomuto členskému státu, přidruženému
státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve
které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní
jej, že pokud ve stanovené lhůtě své vyjádření nezašle,
má se za to, že s dalším předpokládaným postupem
souhlasí.

(4) Pověřený celní orgán může při předání nebo
zpřístupnění osobních údajů členskému státu, přidru-
ženému státu, evropskému orgánu nebo evropskému
informačnímu systému stanovit podmínky týkající se
zpracování předaných nebo zpřístupněných osobních
údajů vyplývající z tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu.

(5) Pověřený celní orgán dále může
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím člen-

ského státu, přidruženého státu, evropského
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orgánu nebo evropského informačního systému
předány osobní údaje, které pověřený celní orgán
členskému státu, přidruženému státu, evropskému
orgánu nebo evropskému informačnímu systému
předal nebo zpřístupnil, třetímu státu nebo mezi-
národní organizaci; takový souhlas může být udě-
len i obecně,

b) požadovat od členského státu, přidruženého státu
nebo evropského orgánu informace o zpracovávání
předaných osobních údajů.

§ 5l

Náhrada škody

Stát uhradí členskému státu nebo přidruženému
státu škodu v případě, že tento stát poskytl náhradu
škody v důsledku použití nepřesných osobních údajů
nebo údajů předaných v rozporu se zákonem, které mu
poskytl pověřený celní orgán, přičemž se zohlední
možná chyba příjemce osobních údajů při jejich
použití. Jinému než členskému státu nebo přidruže-
nému státu se uhradí škoda podle věty první, jen je-li
zaručena vzájemnost.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního řádu

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona
č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/
/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb.,
zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona
č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/
/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/
/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb.,
zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-

ného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona
č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.,
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., se
mění takto:

1. V § 350g odst. 2 se slova „ , který má na území
České republiky povolen trvalý pobyt, nebo v posled-
ních 10 letech nepřetržitě pobývá na území České re-
publiky,“ a slova „ , který má na území České repu-
bliky povolen trvalý pobyt,“ zrušují.

2. Za § 378a se vkládají nové § 378b až 378f, které
včetně nadpisu znějí:

„Ochrana osobních údajů

§ 378b

(1) Vyžaduje-li to povaha osobních údajů předá-
vaných do jiného členského státu Evropské unie nebo
státu přidruženého mezinárodní smlouvou k provádění
schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“),
a je-li to proveditelné, je třeba k nim připojit dostupné
informace umožňující tomuto státu zhodnotit jejich
přesnost.

(2) Zjistí-li orgán České republiky, který předal
osobní údaje do jiného členského státu Evropské unie
nebo přidruženého státu, že předané osobní údaje jsou
nepřesné nebo nebyly předány v souladu s tímto nebo
zvláštním zákonem, vyrozumí o této skutečnosti pří-
slušný orgán státu, kterému takové údaje předal.

(3) Považuje-li to za potřebné z hlediska ochrany
osobních údajů, může orgán České republiky spolu
s předáním osobních údajů do jiného členského státu
Evropské unie nebo přidruženého státu požadovat, aby
byly dodrženy lhůty pro uchovávání osobních údajů
stanovené právním řádem České republiky.

(4) Z důvodu ohrožení splnění účelu trestního ří-
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zení, ochrany života nebo zdraví osob nebo z jiných
závažných důvodů může orgán České republiky spolu
s předáním osobních údajů do jiného členského státu
Evropské unie nebo přidruženého státu požádat orgán
tohoto státu, aby osoba, jíž se tyto údaje týkají, byla
o jejich předání nebo jiném zpracování informována
pouze s předchozím souhlasem orgánu České repu-
bliky.

(5) Žádost příslušného orgánu jiného členského
státu Evropské unie nebo přidruženého státu o použití
osobních údajů, jež mu byly předány z České repu-
bliky, k jinému účelu, než pro který byly předány,
posuzuje orgán České republiky, který tyto osobní
údaje do takového státu předal. Souhlas vysloví, bylo-
-li by takové použití možné i podle právního řádu Čes-
ké republiky; tím není dotčeno ustanovení § 430 odst. 2
a § 434.

§ 378c

(1) Omezil-li orgán jiného členského státu Evrop-
ské unie nebo přidruženého státu nebo orgán Evropské
unie při předání osobních údajů do České republiky
dobu jejich uchovávání nebo požádal-li o dodržení ji-
ných omezení stanovených jeho právním řádem ve
vztahu k takovým osobním údajům, takové omezení
je nezbytné dodržet, s výjimkou případů, kdy jsou po-
skytnuté osobní údaje i nadále potřebné pro účely trest-
ního řízení, pro výkon trestu nebo ochranného opa-
tření anebo k jiným zákonem stanoveným účelům uve-
deným v odstavci 3.

(2) Požádal-li orgán jiného členského státu Evrop-
ské unie nebo přidruženého státu při předání osobních
údajů orgánu České republiky o to, aby osoba, jíž se
tyto údaje týkají, nebyla o jejich předání nebo o jiném
zpracování informována, lze tuto osobu informovat
pouze s předchozím souhlasem orgánu tohoto státu.

(3) Osobní údaje předané orgánem jiného člen-
ského státu Evropské unie nebo přidruženého státu
lze použít pro jiný účel, než pro který byly poskyt-
nuty, pouze, jde-li o použití pro účely

a) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné čin-
nosti a stíhání trestných činů, nebo pro výkon tres-
tu anebo ochranného opatření,

b) soudního nebo správního řízení, která s předcháze-
ním, vyhledáváním, odhalováním trestné činnosti
a stíháním trestných činů, nebo s výkonem trestu
anebo ochranného opatření přímo souvisejí,

c) předcházení nebo odstranění bezprostředního zá-
važného ohrožení veřejné bezpečnosti, nebo

d) státní statistické služby, pro účely vědecké a pro
účely archivnictví.

(4) Nejde-li o některý z případů uvedených v od-
stavci 3, lze osobní údaje předané orgánem jiného člen-
ského státu Evropské unie nebo přidruženého státu
použít pro jiný účel, než pro který byly předány, pouze
se souhlasem tohoto orgánu nebo osoby, jíž se týkají.
Jsou-li osobní údaje poskytovány mimo rámec trest-
ního řízení jinému subjektu než orgánu veřejné moci
nebo organizační složce státu, lze mu osobní údaje
předané orgánem jiného členského státu Evropské unie
nebo přidruženého státu poskytnout pouze, pokud

a) příslušný orgán jiného členského státu Evropské
unie nebo přidruženého státu s takovým poskyt-
nutím vyslovil souhlas,

b) takovému poskytnutí nebrání jiná zvláštní práva
osoby, jíž se osobní údaje týkají, stanovená práv-
ním řádem České republiky a

c) takové poskytnutí je potřebné pro účely uvedené
v odstavci 3 písm. a) nebo c), pro splnění zákonné
povinnosti nebo k předcházení závažnému poru-
šení práv fyzických osob.

(5) Příslušný orgán České republiky poučí sub-
jekt, kterému poskytuje osobní údaje podle odstavce 4,
o účelu, k němuž mohou být poskytnuté osobní údaje
použity. Považuje-li to za potřebné pro účely ochrany
osobních údajů, může příslušný orgán České republiky
kdykoli požádat tento subjekt o informaci, jakým způ-
sobem poskytnuté osobní údaje použil.

§ 378d

(1) Osobní údaje, jež byly předány orgánu České
republiky orgánem jiného členského státu Evropské
unie nebo přidruženého státu, lze dále předat jinému
státu, který není členským státem Evropské unie nebo
přidruženým státem, nebo mezinárodnímu orgánu,
který není orgánem Evropské unie, pouze za pod-
mínky, že

a) osobní údaje jsou do jiného státu nebo mezinárod-
nímu orgánu předávány za účelem předcházení,
vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, nebo pro výkon trestu či ochran-
ného opatření a

b) stát, který osobní údaje předal do České republiky,
s jejich dalším předáním souhlasí; takový souhlas
se nevyžaduje, je-li další předání potřebné pro
předcházení nebo odstranění bezprostředního a zá-
važného ohrožení veřejné bezpečnosti nebo pod-
statných zájmů členského státu Evropské unie
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nebo přidruženého státu, anebo pro předcházení
nebo odstranění bezprostředního a závažného
ohrožení veřejné bezpečnosti jiného státu, a sou-
hlas nelze včas získat.

(2) O dalším předání osobních údajů bez souhlasu
státu podle odstavce 1 písm. b) je třeba tento stát bez
zbytečného odkladu informovat.

(3) Mají-li být osobní údaje, jež byly předány
orgánu České republiky orgánem jiného členského
státu Evropské unie nebo přidruženého státu, dále pře-
dány jinému státu, který není členským státem Evrop-
ské unie nebo přidruženým státem, nebo mezinárod-
nímu orgánu, který není orgánem Evropské unie, na
základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána, vyžádá si příslušný orgán Čes-
ké republiky stanovisko státu, který takové údaje
předal do České republiky, k jejich dalšímu předání;
ledaže jsou dány důvody uvedené v odstavci 1 písm. b).

(4) V žádosti o udělení souhlasu jiného státu s dal-
ším předáním osobních údajů podle odstavce 1 nebo
v žádosti o jeho stanovisko podle odstavce 3 se stanoví
příslušnému orgánu jiného státu přiměřená lhůta, ve
které má zaslat své vyjádření, a upozorní se, že pokud
ve stanovené lhůtě své vyjádření nezašle, bude se mít za
to, že s dalším předáním osobních údajů souhlasí.

§ 378e

(1) Ministerstvo spravedlnosti uhradí na žádost ji-
ného členského státu Evropské unie nebo přidruženého
státu, kterému byly postupem podle této hlavy předány
nepřesné osobní údaje, nebo mu byly osobní údaje
předány v rozporu s tímto nebo zvláštním zákonem,
částku, kterou tento stát vyplatil v souladu se svým
právním řádem jako náhradu škody, a to v rozsahu,
v jakém byla vzniklá škoda způsobena postupem
orgánů České republiky.

(2) V případě, že žádost jiného členského státu
Evropské unie nebo přidruženého státu neobsahuje po-
třebné údaje, vyzve Ministerstvo spravedlnosti přísluš-
ný orgán tohoto státu k jejímu doplnění a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Přitom jej vždy upozorní, že

nevyhoví-li příslušný orgán tohoto státu výzvě ve sta-
novené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro
které tak nemohl učinit, Ministerstvo spravedlnosti žá-
dost odmítne.

(3) Ministerstvo spravedlnosti může žádat po ji-
ném členském státu Evropské unie nebo přidruženém
státu, který do České republiky předal nepřesné osobní
údaje, nebo který osobní údaje předal v rozporu se
svým právním řádem, úhradu částky, kterou vyplatilo
jako náhradu škody podle zvláštního právního před-
pisu v rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda způsobena
v důsledku postupu tohoto státu.

(4) Nárok na úhradu vyplacené náhrady škody
podle odstavce 3 se uplatňuje formou žádosti k přísluš-
nému orgánu jiného členského státu Evropské unie
nebo přidruženého státu v souladu s právním řádem
a požadavky tohoto státu.

§ 378f

(1) Ustanovení § 378b až 378e se nevztahují na
předávání osobních údajů s Evropským policejním úřa-
dem, Eurojustem nebo prostřednictvím Schengenského
informačního systému. Ustanovení § 378b, 378c,
§ 378d odst. 1 a 2 a § 378e se nevztahují na předávání
osobních údajů na základě vyhlášených mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána.

(2) K předání osobních údajů podle této hlavy do
cizího státu se nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu
osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.“.

3. V § 434 odst. 1 větě první a v § 434 odst. 2 větě
první se slova „státu, který se účastní schengenské
spolupráce,“ nahrazují slovy „přidruženého státu“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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151

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2011,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. I

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona
č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/
/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/
/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbli-
žování právních předpisů členských států o kosmetických
výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/80/ES ze dne
5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro údaj označující
trvanlivost kosmetických prostředků v příloze VIIIa směr-
nice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980
o sbližování právních předpisů členských států o analytic-
kých metodách nezbytných pro kontrolu složení kosmetic-
kých výrobků, ve znění směrnice Komise 96/45/EHS ze
dne 2. července 1996 o metodách analýzy nezbytných pro
kontrolu složení kosmetických prostředků.
Rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kte-

rým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad pou-
žívaných v kosmetických prostředcích.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti
vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne
15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení
směrnice 76/160/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze
dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spo-
jenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně
pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu při
práci, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/18/ES ze dne 27. března 2003.
Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně
potravin.
Směrnice Rady 89/109/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se materiálů a předmětů určených
pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou
se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech
z plastů určených pro styk s potravinami.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze
dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru
a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.
Rozhodnutí Komise 2003/542/ES ze dne 17. července 2003,
kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o fungo-
vání specializovaných sítí epidemiologického dozoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze
dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkov-
ním prostředí.“.

2. § 6 včetně nadpisu zní:

„Přírodní a umělá koupaliště a sauny

§ 6

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) přírodním koupalištěm stavba povolená k účelu
koupání nebo nádrž ke koupání, v nichž je voda
ke koupání obměňována řízeným přítokem a od-
tokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odto-
kem chemicky neupravované podzemní nebo po-
vrchové vody8a) (dále jen „nádrž ke koupání“),
nebo stavba povolená k účelu koupání vybavená
systémem přírodního způsobu čištění vody ke
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koupání, nebo povrchová voda8a), ve které nabízí
službu koupání provozovatel,

b) umělým koupalištěm plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště,
ochlazovací bazén sauny.

(2) Za koupaliště podle odstavce 1 se nepovažují
lázeňské a léčebné bazény a voda sloužící k léčebným
účelům.“.

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6g, které včetně
poznámky pod čarou č. 60 znějí:

„§ 6a

(1) Provozovatel přírodního nebo umělého kou-
paliště nebo sauny je povinen zajistit, aby koupající se
osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynou-
cím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo
ochlazování. Provozovatelem se rozumí osoba, která
poskytuje saunování nebo koupání v přírodním nebo
umělém koupališti. Ke splnění povinnosti podle věty
první je provozovatel

a) umělého koupaliště nebo sauny povinen zajistit,
aby voda ke koupání, sprchování nebo ochlazo-
vání vyhovovala hygienickým limitům mikrobio-
logických, fyzikálních a chemických ukazatelů ja-
kosti,

b) přírodního koupaliště povinen monitorovat jakost
vody ke koupání nebo sprchování zajištěním labo-
ratorní kontroly ukazatelů znečištění podle od-
stavce 3 písm. a) a c), prováděním vizuální kon-
troly znečištění vody ke koupání makroskopic-
kými řasami nebo odpady a hodnocením znečiště-
ní vody ke koupání z hlediska možného ovlivnění
zdraví koupajících se osob; obdobnou povinnost
má krajská hygienická stanice v případě povrcho-
vých vod ke koupání uvedených v seznamu podle
§ 6g odst. 1 písm. a), nemá-li tuto povinnost pro-
vozovatel nebo osoba uvedená v § 6d.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b)
při zajištění vody ke sprchování provozovatel přírod-
ního nebo umělého koupaliště nebo sauny nemá, je-li
voda ke sprchování dodávána postupem podle § 3
odst. 3.

(3) Znečištěním vody ke koupání nebo ochlazo-
vání se rozumí

a) překročení hygienického limitu mikrobiologic-
kého ukazatele jakosti vody ke koupání v přírod-
ním koupališti nebo překročení hygienického li-
mitu fyzikálního ukazatele vody ke koupání v ná-

drži ke koupání nebo v nádrži ke koupání s pří-
rodním způsobem čištění vody,

b) překročení hygienického limitu mikrobiologic-
kého, fyzikálního nebo chemického ukazatele ja-
kosti vody ke koupání v umělém koupališti nebo
ochlazování v sauně,

c) překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení
sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti;
rozmnožením sinic se rozumí nahromadění sinic
ve formě květu, koberce nebo pěny, nebo

d) výskyt odpadů nebo makroskopických řas v roz-
sahu, který ovlivňuje jakost vody ke koupání v pří-
rodním koupališti a představuje riziko pro zdraví
koupajících se osob.

(4) Znečištění vody ke sprchování se posuzuje po-
dle hygienických limitů ukazatelů jakosti vody ke kou-
pání, jde-li o přírodní nebo umělé koupaliště, nebo po-
dle hygienických ukazatelů vody k ochlazování, jde-li
o saunu.

(5) Hygienické limity ukazatelů jakosti vody ke
koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně se
stanoví jako mezní hodnoty nebo nejvyšší mezní hod-
noty. Mezní hodnotou je hodnota, jejíž překročení sig-
nalizuje nedodržení některého ukazatele nebo hygie-
nického požadavku, které mohou vést k ohrožení
zdraví koupajících se osob. Nejvyšší mezní hodnotou
je hodnota, při jejímž překročení je ohroženo zdraví
koupajících se osob.

(6) Mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiolo-
gických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti
vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování
v sauně, hygienické limity mikrobiologických a fyzikál-
ních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti,
ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla
sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly zne-
čištění vody a pravidla monitorování jakosti vody v pří-
rodním koupališti, dále pravidla pro její posuzování,
hodnocení a klasifikaci a způsob, termíny a rozsah in-
formování veřejnosti v přírodním koupališti upraví
prováděcí právní předpis.

§ 6b

(1) Dojde-li ke znečištění vody ke koupání nebo
sprchování, je provozovatel přírodního koupaliště po-
vinen informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po
celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umís-
těna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a po-
kud zde nejsou, v blízkosti koupaliště na viditelném
místě, musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě
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a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se zne-
čištění vody.

(2) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny
je povinen v případě překročení mezní hodnoty ukaza-
tele jakosti vody ke koupání, sprchování nebo ochlazo-
vání provést kontrolu dodržení požadavků stanove-
ných tímto zákonem k provozování umělého koupa-
liště nebo sauny. V případě překročení nejvyšší mezní
hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání, sprchování
nebo ochlazování je povinen provoz nebo oddělitelnou
část provozu umělého koupaliště nebo sauny do doby
odstranění závady zastavit.

(3) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny
je povinen o zastavení provozu umělého koupaliště
nebo sauny nebo jejich části po dobu trvání znečištění
vody informovat veřejnost; pro provedení a umístění
informace se použije odstavec 1 věta druhá obdobně.

§ 6c

(1) Provozovatel přírodního nebo umělého kou-
paliště nebo sauny je dále povinen

a) zajistit u držitele osvědčení o akreditaci vydaného
podle zákona o technických požadavcích na vý-
robky8), držitele osvědčení o správné činnosti la-
boratoře vydaného podle vodního zákona8a) nebo
u držitele autorizace vydané podle tohoto zákona
(§ 83c) odběr vzorků vody ke koupání, sprchování
nebo ochlazování, včetně dalších a dodatečných
vzorků, a jejich laboratorní kontrolu podle prová-
děcího právního předpisu, nestanoví-li tento zá-
kon jinak; pokud jde o vodu ke sprchování, pro-
vozovatel tuto povinnost nemá, je-li voda dodá-
vána postupem podle § 3 odst. 3,

b) zajistit u osoby uvedené v písmeni a) vystavení
protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti
vody v elektronické podobě,

c) uchovávat protokol o výsledku laboratorní kon-
troly jakosti vody po dobu 5 let ode dne jeho vy-
hotovení,

d) předat v elektronické podobě protokol o výsledku
laboratorní kontroly jakosti vody příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví,

e) splnit hygienické požadavky pro členění, vybavení
a provoz přírodního nebo umělého koupaliště
nebo sauny,

f) vypracovat provozní řád, ve kterém uvede ob-
chodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnic-
kou osobu, nebo jméno a příjmení a místo podni-

kání, jde-li o podnikající fyzickou osobu, identifi-
kační číslo, bylo-li přiděleno, umístění přírodního
nebo umělého koupaliště nebo sauny, způsob za-
jištění vody ke sprchování, způsob úpravy vody ke
koupání, sprchování nebo ochlazování, pokud je
voda upravována, popis míst odběru vzorků vody,
způsob manipulace s prádlem, pokud je spotřebi-
teli půjčováno v rámci služby, způsob očisty pro-
středí, a v případě umělých koupališť a saun způ-
sob kontroly dodržování základních zásad hygie-
nického chování návštěvníků,

g) předložit ke schválení návrh provozního řádu po-
dle písmene f) a jeho změn příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví.

(2) Metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah la-
boratorní kontroly vody ke koupání, sprchování nebo
ochlazování, termíny předání protokolu o výsledku la-
boratorní kontroly jakosti vody, náležitosti, formu a da-
tové rozhraní elektronického protokolu podle od-
stavce 1 písm. b), hygienické požadavky na členění, vy-
bavení a provoz přírodního nebo umělého koupaliště
nebo sauny upraví prováděcí právní předpis.

§ 6d

Osoba, která podle živnostenského zákona60) ve
stavbách nebo zařízeních, jež jsou na pozemcích vy-
užívaných ke koupání osob v souvislosti s povrchovými
vodami nebo vodními plochami vzniklými těžební čin-
ností,

a) provozuje tělovýchovné nebo sportovní zařízení
nebo zařízení sloužící regeneraci nebo rekondici,

b) poskytuje tělovýchovné nebo sportovní služby,
nebo

c) provozuje hostinskou činnost, v jejímž rámci jsou
poskytovány ubytovací služby, nebo ubytovací
služby v turistických ubytovnách, kempech, cha-
tových osadách nebo obdobných ubytovacích za-
řízeních,

a v nabídce svých služeb spotřebiteli nebo v reklamě
výslovně nabízí možnost koupání nebo využívání
těchto povrchových vod, má povinnosti uvedené
v § 6a odst. 1 písm. b), § 6b odst. 1 a v § 6c odst. 1
písm. a) až d).

§ 6e

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolí
použití jiné metody laboratorní kontroly vody, než
stanoví prováděcí právní předpis, pokud navrhovatel
prokáže, že získané výsledky jsou rovnocenné výsled-
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kům získaným pomocí metod a pravidel jejich použití
uvedených v prováděcím právním předpisu. Způsob
prokázání rovnocennosti metod a pravidel stanoví pro-
váděcí právní předpis.

§ 6f

(1) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny
je dále povinen

a) při výběru zdroje vody posoudit jeho vydatnost,
jakost, možnost jeho úpravy a provést laboratorní
rozbory vody ve zdroji,

b) vodu ke koupání, sprchování nebo ochlazování
dezinfikovat, upravovat, obměňovat a dodržovat
hygienické požadavky na recirkulační systém, jeho
vybavení a intenzitu recirkulace,

c) kontrolovat chod úpravny vody včetně dezinfekč-
ního zařízení a provádět orientační kontrolu ja-
kosti vody ke koupání,

d) dodržovat hygienické požadavky na vlastnosti ma-
teriálů vybavení umělého koupaliště nebo sauny,
vlastnosti pomůcek, které přicházejí do styku s vo-
dou ke koupání, jejich údržbu a ukládání, a jde-li
o provoz bazénu pro kojence a batolata, i hygie-
nické požadavky na oblečení kojenců a batolat při
koupání,

e) monitorovat jakost vody ke koupání v ukazatelích
stanovovaných na místě a charakterizujících pro-
vozní zatížení bazénu a účinnost dezinfekce, a dále
provádět kontrolu teploty vody v bazénu a na je-
jím základě dodržovat požadavky, které s teplotou
vody souvisejí,

f) vyznačit údaje o naměřené teplotě vody ke kou-
pání a teplotě vzduchu umělého koupaliště a zve-
řejnit je na viditelném místě v prostoru ke koupání,

g) dodržovat hygienické požadavky na mikroklima-
tické podmínky umělého koupaliště nebo sauny
a způsob jejich měření,

h) vést provozní deník a evidenci o výsledcích kon-
trol a měření provedených podle písmen c), e) a g)
a uchovávat je po dobu 1 roku.

(2) Zjistí-li provozovatel ve vodě ke koupání,
sprchování nebo ochlazování výskyt látky neuvedené
v prováděcím právním předpise, která může ovlivnit
veřejné zdraví, je povinen neprodleně podat žádost
o povolení a stanovení podmínek jejího výskytu, nebo
provoz umělého koupaliště nebo sauny nebo jejich části
zastavit. V žádosti uvede látku a její množství nebo
koncentraci ve vodě, návrh hygienického limitu, hod-

nocení zdravotních rizik výskytu této látky a jejího li-
mitu a způsob, rozsah a četnost kontroly dodržení na-
vrženého hygienického limitu. Příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví výskyt látky rozhodnutím povolí, po-
kud navržená koncentrace nebo množství neohrožuje
veřejné zdraví. Nebude-li žadateli povolení vydáno, je
povinen provozování umělého koupaliště nebo sauny
zastavit. Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví na základě nových poznatků a informací, že
látka nebo její koncentrace ovlivňuje veřejné zdraví,
povolení z moci úřední změní nebo odejme.

(3) Hygienické požadavky na vydatnost, jakost,
úpravu a laboratorní rozbor zdroje vody pro umělé
koupaliště a sauny, dezinfekci, úpravu, obměnu a tep-
loty vody ke koupání, hygienické požadavky na recir-
kulační systém, jeho vybavení a intenzitu recirkulace,
vlastnosti pomůcek a materiálů vybavení umělého kou-
paliště a sauny, jejich údržbu a ukládání, oblečení ko-
jenců a batolat při koupání, mikroklimatické podmínky
umělého koupaliště a sauny a způsob jejich měření
upraví prováděcí právní předpis. Způsob a rozsah kon-
troly jakosti vody ke koupání, náležitosti provozního
deníku a způsob a rozsah evidence výsledků kontrol
a měření v provozním deníku upraví prováděcí právní
předpis.

§ 6g

(1) Ministerstvo zdravotnictví každoročně do
31. března sestaví ve spolupráci s Ministerstvem život-
ního prostředí a Ministerstvem zemědělství seznam, ve
kterém uvede

a) přírodní koupaliště provozovaná na povrchových
vodách využívaných ke koupání podle § 6a a další
povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich
bude koupat velký počet osob a nebyl pro ně vy-
dán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před
koupáním (dále jen „další povrchové vody ke kou-
pání“), vyjma nádrží ke koupání a nádrží ke kou-
pání s přírodním způsobem čištění vody; přírodní
koupaliště provozovaná na povrchových vodách
podle § 6a se do této části seznamu zařadí jen v pří-
padě, že lze u nich očekávat, že se v nich bude
koupat velký počet osob a nebyl pro ně vydán
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před
koupáním; velký počet osob se posuzuje s ohledem
na hustotu osídlení, infrastrukturu, lokální vý-
znam koupacího místa a opatření přijatá na pod-
poru koupání,
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b) ostatní přírodní koupaliště místního významu, vy-
užívaná ke koupání podle § 6a, vyjma nádrží ke
koupání a nádrží ke koupání s přírodním způso-
bem čištění vody,

c) koupací sezónu.

(2) Koupací sezónou jednotlivých přírodních
koupališť se rozumí zpravidla období od 30. května
do 1. září nebo období, během něhož lze očekávat
velký počet koupajících se osob.

(3) Seznam podle odstavce 1 zpřístupní Minister-
stvo zdravotnictví na dobu 10 kalendářních dnů na své
úřední desce a úředních deskách krajských hygienic-
kých stanic a jejich územních pracovišť veřejnosti k při-
pomínkám; za den, od kterého počíná plynout tato
doba, se považuje den, ve kterém byl seznam vyvěšen
nejpozději. Seznam upravený na základě vyhodnocení
uplatněných připomínek uveřejní Ministerstvo zdra-
votnictví na úřední desce ve svém sídle, na úředních
deskách v sídle krajských hygienických stanic a na Por-
tálu veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí
předloží seznam vod ke koupání podle odstavce 1
písm. a) každoročně před zahájením koupací sezóny
Evropské komisi s uvedením důvodů jeho změn, po-
kud k nim došlo oproti předchozímu roku.

(4) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví dále předloží Evropské
komisi do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou
koupací sezónu zprávu o výsledcích monitorování a po-
souzení jakosti povrchových vod uvedených v seznamu
podle odstavce 1 písm. a) spolu s informací o pozasta-
vení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a s po-
pisem významných opatření, která byla podle tohoto
zákona a vodního zákona8a) přijata příslušnými správ-
ními úřady k řízení jakosti vody ke koupání.

(5) Ministerstvo zdravotnictví dále informuje
Evropskou komisi o povolení podle § 6e k provedení
mikrobiologického rozboru vod ke koupání uvedených
v seznamu podle odstavce 1 písm. a) včetně hodnocení
rovnocennosti metodám a pravidlům stanoveným pro-
váděcím právním předpisem.

60) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jed-
notlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.“.

4. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro provoz bazénu nebo sauny jako sou-
části služby poskytované osobou poskytující péči se

použijí § 6a, § 6b odst. 2 a § 6c odst. 1 písm. a) až d),
pokud upravují hygienické požadavky na umělá kou-
paliště nebo sauny, obdobně. To neplatí, pokud osoba
uvedená ve větě první přivádí do bazénu vodu z přírod-
ního léčivého zdroje. Při použití vody z přírodního
léčivého zdroje musí osoba uvedená ve větě první za-
jistit dodržení hygienických limitů mikrobiologických,
fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti stanovené
prováděcím právním předpisem; pro kontrolu jakosti
této vody se použijí § 6c odst. 1 písm. a) až d) ob-
dobně.“.

5. V § 47a odst. 1 se ve větě první slova „očkování
novorozenců proti tuberkulóze a“ zrušují a věta druhá
se nahrazuje větou „Očkování proti tuberkulóze u dětí
s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kal-
metizačních pracovištích odborní lékaři pneumoftizeo-
logové.“.

6. V § 69 odst. 1 písm. c) se slova „§ 6“ nahrazují
slovy „§ 6a a 6g“.

7. V § 80 odst. 1 písm. f) se za slova „§ 5 odst. 5“
vkládají slova „ , § 6e“ a za slova „§ 3b“ se vkládají
slova „ , § 6g“.

8. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vo-
dách uvedených v seznamu podle § 6g krajskými
hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu
s podmínkami upravenými právem Evropské
unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě
sestaví krajské hygienické stanice soubory údajů
pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím
informování Evropské komise v rozsahu uprave-
ném právem Evropské unie1).“.

9. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 82a

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení
jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích

a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu

(1) Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních
koupalištích provozovaných na povrchových vodách
využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu kou-
pání provozovatel podle § 6a, a v dalších povrchových
vodách ke koupání podle § 6g krajská hygienická sta-
nice

a) v souladu s pravidly monitorování jakosti po-
vrchových vod ke koupání vydá do 1. května ka-
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lendářního roku monitorovací kalendář a v monito-
rovacím kalendáři určí četnost odběrů vzorků
vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny
a místa odběru vzorků vody z dalších povrcho-
vých vod ke koupání; monitorovací kalendář vydá
krajská hygienická stanice jako opatření obecné
povahy,

b) rozhodne z moci úřední nebo na žádost provozo-
vatele podle § 6a nebo osoby uvedené v § 6d o po-
zastavení monitorovacího kalendáře z důvodů vý-
jimečné situace a o jeho pokračování,

c) vydá opatření obecné povahy, kterým stanoví do-
časný nebo trvalý zákaz používání vody ke kou-
pání nebo dočasné nebo trvalé varování před kou-
páním, pokud se dozví o neočekávané situaci nebo
je-li voda ke koupání znečištěna,

d) nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody
ke koupání v případě pozastavení monitorovacího
kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody
nebo dalšího vzorku vody v případě možného
ohrožení zdraví koupajících se osob,

e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vyda-
ného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě vý-
sledků monitorování jakosti povrchových vod ke
koupání uvedených v seznamu podle § 6g sestaví
soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich
posuzování a klasifikaci a informuje o jakosti po-
vrchové vody ke koupání veřejnost v blízkosti
koupacího místa, na svých internetových strán-
kách a na Portálu veřejné správy; pro účely posu-
zování jakosti povrchových vod ke koupání uve-
dených v seznamu podle § 6g se znečištěním této
vody rozumí výskyt mikrobiologické kontaminace
překračující hodnoty, při kterých se voda klasifi-
kuje jako přijatelná, rozmnožení sinic, rozmnožení
makroskopických řas nebo znečištění vody ke
koupání v přírodním koupališti odpady v rozsahu,
který ovlivňuje její jakost a představuje riziko pro
zdraví koupajících se osob.

(2) Pro účely řízení jakosti vody ke koupání se
rozumí

a) monitorovacím místem dalších povrchových vod
ke koupání místo, kde se očekává většina koupají-
cích se osob, nebo místo, kde se podle profilu
těchto vod sestaveného podle vodního zákona8a)
očekává největší riziko znečištění vody,

b) výjimečnou situací událost nebo kombinace udá-
lostí ovlivňujících jakost vody ke koupání na do-

tyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji
než jednou za 4 roky,

c) neočekávanou situací situace, která má nebo u níž
se dá důvodně předpokládat, že bude mít nepří-
znivý dopad na jakost vody ke koupání nebo na
zdraví koupajících se osob,

d) krátkodobým znečištěním vody mikrobiologická
kontaminace překračující hodnoty, při kterých se
voda ke koupání klasifikuje jako přijatelná, která
má jasně zjistitelné příčiny, u níž se obvykle ne-
očekává, že zhorší jakost vody po dobu delší než
přibližně 72 hodin poté, co došlo k prvnímu ovliv-
nění jakosti vody,

e) dodatečným vzorkem vzorek, kterým se nahrazuje
vzorek neprovedený podle monitorovacího kalen-
dáře,

f) dalším vzorkem vzorek odebraný z důvodu mož-
ného ohrožení zdraví koupajících se osob,

g) trvalým zákazem zákaz trvající nejméně jednu ce-
lou koupací sezónu,

h) trvalým varováním před koupáním varování trva-
jící nejméně jednu celou koupací sezónu.

(3) Krajská hygienická stanice může podle od-
stavce 1 písm. c) vydat trvalý zákaz používání vody
ke koupání nebo trvalé varování před koupáním pouze
tehdy, pokud v 5 po sobě následujících letech byla voda
klasifikována jako nevyhovující nebo před skončením
pětiletého období je důvod se domnívat, že dosažení
klasifikace vody jako přijatelné není proveditelné nebo
by bylo nepřiměřeně nákladné.

(4) Krajské hygienické stanice jsou povinny infor-
movat Ministerstvo zdravotnictví o pozastavení moni-
torovacího kalendáře a jeho důvodech a o dalších vý-
znamných opatřeních přijatých na úseku řízení jakosti
vody ke koupání. Dále jsou krajské hygienické stanice
povinny každoročně do 31. října předávat správcům
povodí podklady nezbytné pro sestavení, přezkoumání
a aktualizaci profilů povrchových vod ke koupání uve-
dených v seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) v rozsahu
stanoveném vodním zákonem8a).

(5) Hygienické limity mikrobiologických ukaza-
telů jakosti vody v dalších povrchových vodách ke
koupání, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic,
pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kon-
troly znečištění vody makroskopickými řasami a od-
pady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších
povrchových vodách ke koupání, pravidla monitoro-
vání jakosti povrchových vod ke koupání, pravidla
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pro posuzování jakosti těchto vod, kritéria jejich klasi-
fikace a způsob, termíny a rozsah informování veřej-
nosti upraví prováděcí právní předpis.“.

10. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo „či“ nahrazuje
slovy „ , opatřením obecné povahy nebo jiným závaz-
ným“.

11. V § 84 odst. 1 písm. f) se za slova „vody v“
vkládají slova „bazénu provozovaném podle § 18
odst. 3, sauně, v nádrži ke koupání, v nádrži ke kou-
pání s přírodním způsobem čištění vody nebo v umě-
lém“ a slova „§ 6“ se nahrazují slovy „§ 6e“.

12. V § 84 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) mohou zakázat používání vody v nádrži ke kou-
pání, povrchových vodách využívaných ke kou-
pání podle § 6a nebo 6d, v nádrži ke koupání s pří-
rodním způsobem čištění vody, v umělém koupa-
lišti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny
obyvatel, nebo zakázat používání zdroje vody
pro umělé koupaliště nebo saunu, pokud je voda
ke koupání, sprchování nebo ochlazování znečiš-
těna, a to do doby odstranění závady,“.

13. V § 84 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) mohou nařídit osobě provozující přírodní nebo
umělé koupaliště nebo saunu, jakož i osobě uve-
dené v § 6d, přijetí opatření k ochraně veřejného
zdraví před zdravotním rizikem plynoucím ze
znečištění vody ke koupání, ochlazování nebo
sprchování nebo změnit opatření přijaté k tomuto
účelu osobou provozující přírodní nebo umělé
koupaliště nebo saunu nebo osobou uvedenou
v § 6d,“.

Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena j)
až q).

14. V § 84 odst. 1 písm. j) se slova „§ 6 odst. 3
písm. c)“ nahrazují slovy „§ 6c odst. 1 písm. f)“.

15. V § 84 odst. 1 písm. l) se slova „§ 6 odst. 5“
nahrazují slovy „§ 6e, § 6f odst. 2“.

16. V § 84 odst. 2 se slova „a l)“ nahrazují slo-
vy „a m)“ a slova „písm. o)“ se nahrazují slovy
„písm. p)“.

17. V § 90 se slova „§ 6 odst. 3 písm. a)“ nahrazují
slovy „§ 6c odst. 1 písm. d), § 6d, § 18 odst. 3“.

18. V § 94 odst. 2 větě první se slova „§ 6 odst. 3
písm. c) a odst. 5“ nahrazují slovy ,,§ 6c odst. 1
písm. g), § 6e“.

19. V § 94 odst. 4 se slova „písmene m)“ nahrazují
slovy „písmene n)“.

20. Za § 94 se vkládá nový § 94a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 94a

Opatření obecné povahy

(1) Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1
písm. c) nabývá účinnosti před jeho projednáním, a to
dnem vyvěšení opatření obecné povahy. Ve lhůtě do
15 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření podle věty
první může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit
písemné připomínky u orgánu ochrany veřejného
zdraví, který opatření vydal. Pokud jsou připomínky
důvodné, orgán ochrany veřejného zdraví opatření
obecné povahy změní nebo zruší.

(2) Projednání opatření obecné povahy podle od-
stavce 1 je veřejné a koná se v den, který příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví oznámí na úřední
desce ve svém sídle nejméně 5 dnů před tímto dnem.
Vypořádání ústních připomínek zveřejní příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví na úřední desce ve
svém sídle. Pokud je připomínkám vyhověno, orgán
ochrany veřejného zdraví opatření obecné povahy
změní nebo zruší.

(3) Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1
písm. a) nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vy-
věšení veřejné vyhlášky v sídle krajské hygienické sta-
nice. Jeho projednání je veřejné.

(4) Opatření obecné povahy v den následující po
dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný orgán ochra-
ny veřejného zdraví záznamem o jeho účinnosti.“.

21. V § 99 se slova „§ 6 odst. 3 písm c) a odst. 5,“
zrušují a slova „§ 84 odst. 1 písm. e), o) a r)“ nahrazují
slovy „§ 84 odst. 1 písm. e), p) a r)“.

22. V § 100e větě první se slova „(§ 6 odst. 2)“
nahrazují slovy „ , a to včetně výsledků měření nebo
vyšetření“.

23. V § 108 odst. 1 větě první se slova „§ 6 odst. 3
písm. a) a b), § 6 odst. 4 písm. a) až e), § 6 odst. 5“
nahrazují slovy „§ 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f
odst. 3“, slova „§ 18 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 18
odst. 1 a 3“ a za slova „§ 80 odst. 1 písm. s) a odst. 3“
se vkládají slova „ , § 82a odst. 5“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se po-
stupuje v řízeních, jejichž cílem není vydání rozhodnutí
a která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Řízení podle § 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 258/
/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, správní
orgán zastaví.

3. Provozní řády podle § 6c odst. 1 písm. f) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, předloží právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba nejdéle do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. První klasifikace vod podle § 82a odst. 1
písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede
nejpozději do konce koupací sezóny v roce 2015.

5. Informace o vodách ke koupání podle § 82a
odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví prostřednic-
tvím Portálu veřejné správy poprvé pro koupací sezónu
v roce 2012, a to před jejím zahájením.

6. Informace podle § 6g odst. 4 zákona č. 258/
/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, budou předány poprvé v roce 2012. Do
této lhůty poskytuje Ministerstvo životního prostředí
Evropské komisi zprávy podle dosavadní právní
úpravy.

ČÁST DRUHÁ

Změna vodního zákona

Čl. III

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008
Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb.,

zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 77/
/2011 Sb., se mění takto:

1. § 34 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 48 zní:

„§ 34

Povrchové vody využívané ke koupání

(1) Správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví, vo-
doprávními úřady a příslušnými krajskými hygienic-
kými stanicemi sestavují, přezkoumávají a aktualizují
profily vod uvedených v seznamu přírodních koupališť
provozovaných na povrchových vodách využívaných
ke koupání a dalších povrchových vod, kde lze očeká-
vat, že se v nich bude koupat velký počet osob48). Profil
povrchových vod využívaných ke koupání je souhrn
údajů o povrchových vodách uvedených v seznamu se-
staveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví48).
Profil povrchových vod využívaných ke koupání může
být sestaven pro několik spolu sousedících povrcho-
vých vod. Obsah a způsob sestavení profilu povrcho-
vých vod využívaných ke koupání, podmínky jeho pře-
zkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání pod-
kladů správcům povodí stanoví Ministerstvo zeměděl-
ství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

(2) Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění
vod pro účely povolování vypouštění odpadních vod
do vod povrchových uvedených v seznamu sestaveném
podle zákona o ochraně veřejného zdraví48) a program
snížení znečištění těchto vod k dosažení hodnot pří-
pustného znečištění těchto vod stanoví vláda nařízením.

(3) Pokud povrchové vody uvedené v seznamu se-
staveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví48)
přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadav-
kům na jakost vody pro koupání, které jsou stanoveny
zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády
podle odstavce 2, uloží nebo přijme vodoprávní úřad
k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření, a to po
projednání s orgány ochrany veřejného zdraví a správ-
cem povodí. Povrchové vody uvedené v seznamu musí
do konce koupací sezóny 2015 splňovat požadavky na
přijatelnou kvalitu vody.

48) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zá-
kona č. 151/2011 Sb.“.

2. V § 104 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

3. V § 108 se odstavec 4 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

4. § 113 se zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Profily vod ke koupání podle § 34 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-

nosti tohoto zákona, se poprvé vytvoří do 24. března
2011.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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152

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2011,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.,
zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zá-
kona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upra-
vuje“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze
dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze
dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komuni-
kací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze
dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadav-
cích na tunely transevropské silniční sítě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze
dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systé-
mů pro výběr mýtného ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze
dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infra-
struktury.“.

3. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové
komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21)
tím není dotčena.“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) Například § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o le-
sích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
§ 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3
písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.“.

4. V § 9 odst. 2 a 3, § 18e písm. m) a n), § 40
odst. 1 a 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 písm. a)
a § 41 odst. 1 se slova „a spojů“ zrušují.

5. V § 18e se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena g)
až p).

6. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24 zní:

„ČÁST PÁTÁ

BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ

§ 18g

Posouzení stavby a její dokumentace

(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povo-
lení nebo o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu
pozemní komunikace, která je zařazena do transevrop-
ské silniční sítě22) je povinna zajistit posouzení doku-
mentace podle zvláštních předpisů o územním pláno-
vání a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska
zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání
stavby (dále jen „audit bezpečnosti pozemních komu-
nikací“).

(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací
podle odstavce 1 podléhá

a) návrh dokumentace záměru,

b) návrh projektové dokumentace,

c) provedená stavba pro zkušební provoz a

d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas.
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(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních ko-
munikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný
popis předpokládaných dopadů stavebních, technic-
kých a provozních vlastností pozemní komunikace na
bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a ná-
vrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných ri-
zik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro
účastníky silničního provozu. Osoba uvedená v od-
stavci 1 doplní zprávu vyhodnocením, zda a jakým
způsobem vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě,
a u návrhů, kterým nevyhověla, uvede důvody jejich
nepřijetí.

(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciál-
nímu stavebnímu úřadu k žádosti o vydání

a) stavebního povolení zprávu a vyhodnocení u ná-
vrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a

b) kolaudačního souhlasu zprávu a vyhodnocení
u stavby podle odstavce 2 písm. c) a d).

(5) Ve stavebním povolení pro stavbu pozemní
komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad
uloží provedení zkušebního provozu podle zvláštních
předpisů o územním plánování a stavebním řádu5).

(6) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení
a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle zvlášt-
ních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5)
ověří, zda je předložená zpráva a vyhodnocení podle
odstavce 4 úplná a zda zpráva byla zpracována k tomu
oprávněnou osobou.

(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv
okolí pozemní komunikace, vliv součástí a příslušenství
pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní po-
zemní komunikace a vliv charakteru provozu na po-
zemní komunikaci na bezpečnost provozu na této po-
zemní komunikaci. Minimální obsah auditu bezpeč-
nosti pozemních komunikací stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 18h

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

(1) Provádět audit bezpečnosti pozemních komu-
nikací a zpracovávat zprávu o výsledku auditu podle
§ 18g odst. 3 může pouze fyzická osoba s platným po-
volením (dále jen „auditor bezpečnosti pozemních ko-
munikací“).

(2) Povolení podle odstavce 1 vydá Ministerstvo
dopravy na žádost žadateli, který je bezúhonný a pro-
kázal odbornou způsobilost k provádění auditu bez-
pečnosti pozemních komunikací.

(3) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam jmen a příjmení,
identifikačních čísel osoby a sídla nebo místa podnikání
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kteří
jsou držiteli platného osvědčení, a pravidelně jej aktua-
lizuje.

(4) Za bezúhonného podle odstavce 2 se nepova-
žuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu
s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný
trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.

(5) Za účelem zjištění, zda je žadatel bezúhonný,
si Ministerstvo dopravy vyžádá podle zvláštního práv-
ního předpisu23) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žá-
dost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 18i

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilost prokazuje žadatel

a) absolvováním bakalářského, magisterského nebo
doktorského studijního programu24) v oblasti
technických věd a technologií nebo ukončeným
vyšším odborným vzděláním nebo středním vzdě-
láním s maturitní zkouškou v oborech souvisejí-
cích s prováděním auditu bezpečnosti pozemních
komunikací,

b) praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu
v délce

1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magister-
ský nebo doktorský studijní program24),

2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdě-
lání, nebo

3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou, a

c) úspěšným složením zkoušky.

(2) Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných
pro provedení auditu v rozsahu podle § 18g odst. 7.
Zkoušku skládá žadatel před komisí jmenovanou Mi-
nisterstvem dopravy. Komise musí být nejméně tří-
členná a mít lichý počet členů. Předsedou komise musí
být zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Minister-
stvu dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise
protokol, který její předseda předá bez zbytečného od-
kladu Ministerstvu dopravy a oznámí výsledky
zkoušky žadateli.

Sbírka zákonů č. 152 / 2011Strana 1526 Částka 57



(3) Skládat zkoušku může pouze žadatel, který
absolvoval školení pro získání potřebných znalostí, do-
vedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti
pozemních komunikací v rozsahu podle § 18g odst. 7.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah
a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení vý-
sledků zkoušky, rozsah a obsah školení a obory sou-
visející s auditem bezpečnosti pozemních komunikací.

§ 18j

Povinnosti auditora bezpečnosti
pozemních komunikací

(1) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
nesmí provádět audit bezpečnosti pozemních komuni-
kací u staveb pozemních komunikací, na jejichž pří-
pravě anebo provádění se podílel, podílí nebo má po-
dílet sám nebo

a) jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel
nebo partner, nebo

b) osoba, s níž je

1. ve vztahu jako společník, člen orgánů společ-
nosti, družstva nebo jako účastník sdružení,

2. v základním pracovněprávním vztahu, nebo

3. ve vztahu obchodním nebo obdobném a tento
vztah by mohl ohrozit nezávislost nebo ne-
strannost auditora bezpečnosti pozemních ko-
munikací.

(2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je
povinen postupovat při auditu bezpečnosti pozemních
komunikací a vyhotovení zprávy podle § 18g odst. 3
nestranně a s řádnou odbornou péčí.

(3) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je
povinen Ministerstvu dopravy sdělit, že přestal splňo-
vat podmínku bezúhonnosti podle § 18h odst. 4, bez
zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti do-
zví.

(4) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je
povinen účastnit se pravidelného školení, jehož před-
mětem je udržování a prohlubování potřebných zna-
lostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bez-
pečnosti pozemních komunikací. Pravidelného školení
se auditor bezpečnosti pozemních komunikací zúčastní
do konce třetího roku ode dne

a) vydání povolení podle § 18h odst. 1, nebo

b) konání předchozího pravidelného školení.

(5) Rozsah a obsah pravidelného školení stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 18k

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních
komunikací

(1) Ministerstvo dopravy odejme povolení podle
§ 18h odst. 1 auditoru bezpečnosti pozemních komu-
nikací, který

a) přestal být bezúhonný,

b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povin-
nosti podle § 18j odst. 1 nebo 2,

c) nezúčastnil se pravidelného školení podle § 18j
odst. 4, nebo

d) o odnětí požádal.

(2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací,
kterému bylo povolení odejmuto podle odstavce 1
písm. b), může o vydání nového povolení požádat až
po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí o odnětí povolení.

§ 18l

Akreditace k poskytování školení

(1) Školení podle § 18i odst. 3 a § 18j odst. 4 může
poskytovat pouze osoba, které byla udělena akreditace
k provozování této činnosti Ministerstvem dopravy.

(2) Akreditaci udělí Ministerstvo dopravy osobě,
která doloží, že

a) má vytvořen plán pro zajištění školení, ve kterém
vymezí organizaci, rozsah a způsob školení, včetně
dozoru,

b) školení budou zajišťovat odborně způsobilé oso-
by, které mají ukončené vzdělání podle § 18i
odst. 2 písm. a) a 5 let praxe v oblasti posuzování
bezpečnosti pozemních komunikací,

c) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení
nezbytného pro poskytování školení a

d) uhradila Ministerstvu dopravy správní poplatek.

(3) Osoba, které byla udělena akreditace k posky-
tování školení, je povinna

a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,

b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a

c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo
k užívání nebytových prostor a vybavení nezbyt-
ného pro poskytování školení a mít tyto prostory
a vybavení po celou dobu k dispozici.
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(4) Ministerstvo dopravy odejme akreditaci k po-
skytování školení osobě, která opakovaně nebo hru-
bým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam jmen a příjmení,
obchodních firem nebo názvů, identifikačních čísel
osoby a sídel nebo míst podnikání osob, kterým udělilo
akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.

§ 18m

Prohlídka pozemní komunikace

(1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g
odst. 1, jejíž úsek je zařazen do Centrální evidence po-
zemních komunikací podle § 29a odst. 1 písm. e), za-
jistí bez zbytečného odkladu provedení prohlídky to-
hoto úseku. Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů
zejména stavebních, technických a provozních vlast-
ností pozemní komunikace na bezpečnost pozemní ko-
munikace.

(2) Prohlídka musí být provedena skupinou nej-
méně 3 fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být
auditorem bezpečnosti pozemních komunikací.

(3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních
komunikací při provádění prohlídky se § 18j odst. 1
a 2 vztahují obdobně.

(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bez-
pečnosti pozemních komunikací zprávu o výsledcích
prohlídky obsahující zejména popis zjištěných rizik
a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti je-
jich provedení. Při zpracování zprávy auditor bezpeč-
nosti pozemních komunikací zohlední obsah předcho-
zích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku
pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o do-
pravních nehodách na posuzovaném úseku pozemní
komunikace. Před zpracováním zprávy auditor bezpeč-
nosti pozemních komunikací projedná její obsah s vlast-
níkem dotčené pozemní komunikace.

(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor
bezpečnosti pozemních komunikací vlastníku dotčené
pozemní komunikace.

(6) Při péči o pozemní komunikaci podle § 9
odst. 4 vlastník zajistí provedení nápravných opatření
uvedených ve zprávě, pokud je to technicky možné
a ekonomicky únosné při zajištění řádné péče o síť po-
zemních komunikací v jeho vlastnictví a její plánovaný
rozvoj. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím
nejsou dotčena3).

22) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES
ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství
pro rozvoj transevropské dopravní sítě.
Písmeno F části 8 přílohy II Aktu o podmínkách přistou-
pení České republiky, Estonské republiky, Kyperské repu-
bliky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na
nichž je založena Evropská unie.

23) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části pátá až osmá se označují jako části šestá
až devátá.

7. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů.
§ 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
§ 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3
písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.“.

8. V § 20 odst. 4 a § 21c odst. 6 se slova „státního
rozpočtu“ nahrazují slovy „Státního fondu dopravní
infrastruktury“.

9. V § 20a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „až 3“
nahrazují slovy „a 2“.

10. V § 20a odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová
písmena f) a g), která včetně poznámek pod čarou č. 25
a 26 znějí:

„f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem
„OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLI-
CIE“25),

g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním ba-
revným provedením a označením podle zvláštního
právního předpisu26),

25) Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou s provádí zákon o obecní
policii.

26) Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení
příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní ba-
revné provedení a označení služebních vozidel a prokazo-
vání příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena h)
až l).
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11. V § 20a odst. 1 písmeno j) včetně poznámky
pod čarou č. 11c) zní:

„j) při provádění záchranných a likvidačních prací
a při ochraně obyvatelstva11c),

11c) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

12. V § 22 odst. 2 se za slova „emisní třídy vozi-
dla,“ vkládají slova „druhu vozidla,“.

13. V § 22b se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Nevrácené kauce jsou příjmem Státního fondu do-
pravní infrastruktury.“.

14. V § 25 odst. 7 písm. b) se za slovo „komuni-
kace“ vkládají slova „nebo jinak narušovat provoz na
pozemní komunikaci“.

15. V § 25 se doplňují odstavce 14 a 15, které
znějí:

„(14) V případě, že je v podmínkách zvláštního
užívání podle odstavce 6 písm. a) požadován k zabez-
pečení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu
policejní doprovod, je osoba, na jejíž žádost bylo po-
volení vystaveno, povinna uhradit náklady s tímto spo-
jené Policii České republiky.

(15) Prováděcí předpis stanoví výši náhrad za po-
skytnutí policejního doprovodu.“.

16. V § 29a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) informace o úsecích pozemních komunikací zařa-
zených do transevropské silniční sítě22), jež jsou
v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem
dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení
osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní
komunikaci, a

e) informace o úsecích pozemních komunikací zařa-
zených do transevropské silniční sítě22), u nichž by
odstranění nebo snížení rizik plynoucích z vlast-
ností pozemní komunikace pro účastníky provo-
zu na pozemních komunikacích vedlo k výraz-
nému snížení nákladů vynakládaných v důsledku
dopravních nehod, při současném zohlednění ná-
kladů na odstranění nebo snížení těchto rizik.“.

17. V § 29a se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Informace podle odstavce 1 písm. d) a e) se
vyhodnocují a aktualizují nejméně jednou za 3 roky.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3
až 8.

18. V § 29a odst. 4 se slovo „informace“ nahrazuje
slovem „údaje“.

19. V § 29a odst. 8 se slovo „informací“ nahrazuje
slovem „údajů“.

20. Nadpis části sedmé zní: „OCHRANA PO-
ZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK
S OKOLÍM“.

21. V § 30 odst. 3 písmeno a) se na konci textu
slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budov“ a dále se do-
plňuje text „odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány
v katastru nemovitostí27)“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 344/1992 Sb.“.

22. V § 30 odst. 3 písm. b) se v celém textu na-
hrazují slova „stavbami“, „staveb“ slovy „budovami“,
„budov“.

23. V § 31 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li
o silniční ochranné pásmo silnice, s výjimkou
rychlostní komunikace, a místní komunikace.“.

24. V § 38 odst. 1 se za slova „bezúplatně ji“ vklá-
dají slova „ , spolu se silničním pozemkem, na němž je
náhradní pozemní komunikace umístěna,“.

25. V 38a se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal
k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost zásilky,
než je její skutečná hmotnost.“.

26. V § 38d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

27. V § 40 odst. 7 se písmena b) a e) zrušují.

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

28. V § 40 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je
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místně příslušný celní úřad, který přestupek zjistil jako
první.“.

29. V § 42a odst. 4 se na konci textu písmene e)
slovo „nebo“ zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a pís-
meno f) se zrušuje.

30. V § 42a odst. 7 písmeno d) zní:

„d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. m) a odstavců 2 a 3,“.

31. V § 42a odst. 7 písm. e) se slova „a odstavce 4
písm. f)“ zrušují.

32. V § 42a se odstavec 8 zrušuje.

33. V § 42b odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce
doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než
je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zá-
silku přepravuje, překročí při nízkorychlostním
nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hod-
noty stanovené zvláštním právním předpisem10),
s výjimkou překročení největších povolených roz-
měrů vozidel a jízdních souprav.“.

34. V § 42b odst. 5 písm. a) se slova „a s)“ nahra-
zují slovy „ , s) a u)“.

35. V § 42b se odstavec 6 zrušuje.

36. V § 43 odst. 2 se slova „ , s výjimkou správ-
ního deliktu podle § 42b odst. 1 písm. r), kde určení
výměry pokuty stanoví zvláštní právní předpis“ zru-
šují.

37. V § 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) S výjimkou překročení největších povolených
rozměrů vozidel a jízdních souprav není řidič vozidla
odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c)
a e), pokud prokáže, že odesílatel nebo provozovatel
vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž
uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmot-
nost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu
hmotnosti zásilky.“.

38. Za § 43 se vkládají nové § 43a až 43c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 43a

Vybírání kaucí

(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč
do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvede-
ného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je důvodné
podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému ří-
zení,

b) kterému byla v blokovém řízení uložena pokuta za
přestupek uvedený v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého
je důvodné podezření, že uloženou pokutu neu-
hradí, nebo

c) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je pode-
zřelý ze spáchání správního deliktu uvedeného
v § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné pode-
zření, že se bude vyhýbat řízení o správním de-
liktu.

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč
do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla, který je
podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a
odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude
vyhýbat přestupkovému řízení.

(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá
imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního
práva.

(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí
řidiče o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího
vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce.
V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení
kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení řízení
o přestupku nebo správním deliktu.

(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce
vydá policista nebo celník řidiči, jedno vyhotovení do-
ručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. c) bez zby-
tečného odkladu provozovateli vozidla a jedno vyho-
tovení ponechá pro evidenční účely Policie České repu-
bliky nebo Celní správy.

(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie
České republiky předá jedno vyhotovení potvrzení
o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení
o přestupku nebo o správním deliktu a převede vybra-
nou kauci nejpozději následující pracovní den na ban-
kovní účet tohoto úřadu. V případě, že kauci vybral
celník a k vedení řízení o přestupku nebo o správním
deliktu není příslušný celní úřad, předá Celní správa
jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu pří-
slušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním
deliktu a převede vybranou kauci nejpozději následující
pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu.
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§ 43b

Vracení a propadnutí kaucí

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno

nebo v řízení o přestupku nebyla uložena poku-
ta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1
písm. a),

b) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém říze-
ní v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1
písm. b), nebo

c) nebyla v řízení o správním deliktu uložena pro-
vozovateli vozidla pokuta v případě vybrání kauce
podle § 43a odst. 1 písm. c).

(2) Je-li v řízení o přestupku nebo o správním de-
liktu uložena pokuta, započte se vybraná kauce na za-
placení uložené pokuty a nákladů řízení. Toto zapo-
čtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení
sankce za přestupek nebo správní delikt. Započtení
kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce vyšší než ulo-
žená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po za-
počtení kauce na zaplacení uložené pokuty.

(3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1
a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od nabytí právní moci
rozhodnutí v řízení o přestupku nebo o správním de-
liktu nebo ode dne uhrazení pokuty uložené v bloko-
vém řízení.

(4) Kauce propadne, jestliže pokuta uložená v blo-
kovém řízení není uhrazena ve lhůtě její splatnosti.

(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kte-
rého je hrazena činnost úřadu, který je příslušný k ve-
dení řízení o přestupku nebo správním deliktu.

(6) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též
u úřadu příslušného k vedení řízení o přestupku nebo
správním deliktu, pokud řidič kauci nesložil podle
§ 43a odst. 1 a 2 a celník nebo policista postupoval
podle § 43c. Ustanovení odstavců 1 až 5 a § 43a odst. 3
až 5 se použijí obdobně.

§ 43c

Zabránění v jízdě

(1) Je-li celník nebo policista oprávněn vybrat od
řidiče motorového vozidla kauci podle § 43a a řidič
kauci na výzvu celníka nebo policisty nesloží, přikáže
celník nebo policista řidiči motorového vozidla jízdu na
nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynu-

losti provozu na pozemních komunikacích vhodné
k odstavení vozidla, a

a) zabrání mu v jízdě použitím technického pro-
středku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen
„technický prostředek“), nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady
k vozidlu a k nákladu.

(2) Náklady spojené s jízdou motorového vozidla
do místa odstavení a náklady na zabránění v jízdě vo-
zidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla. Od-
povědnost řidiče nebo provozovatele vozidla za moto-
rové vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho
odstavením dotčena.

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí celník
nebo policista řidiče o podmínkách uvolnění vozidla
nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví potvrzení
o zabránění v jízdě použitím technického prostředku
nebo o zadržení dokladů k vozidlu a k nákladu. V po-
tvrzení uvede výši kauce, kterou určil podle § 43a
odst. 1 nebo 2, a správní orgán příslušný k vedení řízení
o přestupku nebo správním deliktu.

(4) Jedno vyhotovení potvrzení podle odstavce 3
vydá celník nebo policista řidiči, jedno vyhotovení do-
ručí v případě uvedeném v § 43a odst. 1 písm. c) bez
zbytečného odkladu provozovateli vozidla a jedno vy-
hotovení ponechá pro evidenční účely Policie České
republiky nebo Celní správy.

(5) Doklady k vozidlu a k nákladu zadržené podle
odstavce 1 písm. b) předá Policie České republiky nebo
Celní správa v případě, že k vedení řízení o přestupku
nebo o správním deliktu není příslušný celní úřad, nej-
později následující pracovní den po jejich zadržení
úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo
o správním deliktu.

(6) Celní úřad nebo Policie České republiky nebo
úřad příslušný k vedení řízení o přestupku nebo správ-
ním deliktu zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení do-
kladů k vozidlu a k nákladu, jestliže

a) byla složena kauce podle § 43a,

b) byla věc odložena nebo řízení o přestupku zasta-
veno nebo nebyla uložena pokuta v řízení o pře-
stupku nebo o správním deliktu, nebo

c) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení
nebo v řízení o přestupku nebo správním deliktu.

(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nebo
zákaz pokračovat v jízdě nelze použít, pokud by vo-
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zidlo tvořilo překážku provozu na pozemních komu-
nikacích nebo jsou-li ve vozidle převážena živá zví-
řata.“.

39. V § 46 odst. 1 se za slova „podle § 21 odst. 3“
vkládají slova „ , výši bonusu podle § 21d odst. 3“.

40. V § 46 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují, za
slova „§ 16 odst. 3,“ se vkládají slova „§ 18g odst. 7,
§ 18i odst. 4, § 18j odst. 5,“, za slova „§ 21c odst. 2, 4
a 8,“ se vkládají slova „§ 21d odst. 2,“, za slova „§ 25
odst. 13“ se vkládají slova „§ 25 odst. 15“, slova „§ 29a
odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 29a odst. 8“ a slova
„§ 38d odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 38d odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Fyzická osoba, která podá žádost o vydání po-
volení k provádění auditu bezpečnosti pozemních ko-
munikací podle § 18h odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
a která doloží, že v době před nabytím účinnosti tohoto
zákona absolvovala školení zabývající se posuzováním
dopadů vlastností pozemních komunikací na bezpeč-
nost provozu na pozemních komunikacích, nemusí ab-
solvovat školení podle § 18i odst. 3 zákona č. 13/1997
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Povinnost zajistit provedení auditu bezpečnosti
pozemní komunikace se nevztahuje na stavby pozem-
ních komunikací, u kterých byla zpracována dokumen-
tace záměru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním fondu dopravní
infrastruktury

Čl. III

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o pů-
sobnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního ma-
jetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „převody výnosů
silniční daně“ nahrazují slovy „výnos silniční daně po-
dle zvláštního právního předpisu9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) § 5 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „převody podílu
z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a ma-
ziv“ nahrazují slovy „podíl z výnosu spotřební daně
z minerálních olejů podle zvláštního právního před-
pisu10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) § 5 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „převody vý-
nosů“ nahrazují slovem „výnosy“.

4. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) výnosy z mýtného5) a nevrácených kaucí5),“.

5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009
Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:
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1. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvo umožní Policii České republiky
nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního
registru vozidel.

(4) Ministerstvo umožní obecní policii, správním
orgánům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností nepřetržitý dálkový přístup k infor-
macím z centrálního registru vozidel, pokud došlo k po-
rušení zvláštního zákona4a).“.

2. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Ministerstvo poskytne z centrálního registru
silničních vozidel způsobem umožňujícím dálkový
a nepřetržitý přístup údaje podle § 4 odst. 4 písm. a),
b), f), l) a m)

a) provozovateli systému elektronického mýtného
podle zvláštního právního předpisu4a) pro účely
vymáhání dlužného mýtného,

b) Celní správě pro účely výkonu dozoru nad plně-
ním povinností provozovatele vozidel v systému
elektronického mýtného.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 91 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 3“ nahrazují
slovy „§ 5 odst. 6“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, 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., 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. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
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. a zákona č. 30/2011
Sb., se za položku 36 vkládá nová položka 36a, která
zní:

„Položka 36a

a) Vydání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací Kč 300

b) Udělení akreditace k provádění
školení pro získání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací Kč 2 000“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o živnostenském podnikaní

Čl. VI

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona
č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona
č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona
č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/
/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb.,
zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona
č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/
/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999
Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/
/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000
Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb.,
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona
č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000
Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.,
zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona
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č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/
2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona
č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/
/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004
Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zá-
kona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,

zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010
Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se na konci odstavce 2
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52).

52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
zákona č. 152/2011 Sb.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autori-
zovaných architektů a o výkonu povolání autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona
č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří
let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:

a) u autorizační rady České komory architektů
1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva kultury a Mi-
nisterstva životního prostředí,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komo-
rou architektů pro každý z oborů jí udělované
autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě,

b) u autorizační rady České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě
1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Mi-
nisterstva zemědělství a Ministerstva průmyslu
a obchodu,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komo-
rou autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělo-
vané autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou ar-
chitektů.“.

2. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) V případě, že autorizační rada závažným
způsobem poruší autorizační řád Komory, může mi-
nistr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo
z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat.
O odvolání členů autorizační rady informuje ministr
pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty,
které odvolané členy autorizační rady nominovaly,
a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy
na obsazení autorizační rady.

(5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zú-
častnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora
povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nej-
méně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Autorizační rada jmenovaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona vykonává svou činnost po
dobu zbývající do konce funkčního období; to nevy-
lučuje použití § 29 odst. 4 a 5 zákona č. 360/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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