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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 78 Rozeslána dne 22. července 2011 Cena Kč 55,–

O B S A H :

218. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

219. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušu-
jícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů

220. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

221. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
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ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. I

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve
znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb.,
zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/
/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb.,
zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/
/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004
Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zá-
kona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008
Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit
poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o in-
solvenčním návrhu,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f)
až i).

2. V § 6 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahrazuje
částkou „20 000 Kč“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Je-li ve věcech správního soudnictví podána
žaloba proti více rozhodnutím, je každé napadené roz-
hodnutí samostatným základem poplatku; to platí ob-
dobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy
nebo jeho části.“.

4. V § 6a odst. 3 se slova „ve lhůtě do 15 dnů“
zrušují.

5. V § 6a se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevy-
bírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním
jednáním odmítne.

(5) Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé
v důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení
smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, ža-
loby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhod-
nutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení po-
platník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

(6) Pro účely tohoto zákona se za nemovitost po-
kládají všechny nemovitosti zapsané v katastru nemo-
vitostí na jednom listu vlastnictví. Pro účely tohoto zá-
kona se za nemovitost pokládá byt a nebytový prostor.

(7) Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše
v částce 2 000 000 Kč; to neplatí, je-li v sazebníku sta-
noveno jinak.“.

6. V § 7 odst. 1 se slova „písm. e) až h)“ nahrazují
slovy „písm. e) až i)“.

7. V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „stížnos-
ti,“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však
o 1 000 Kč,“.

8. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním
odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený popla-
tek.“.

9. V § 10 odst. 4 se za slova „zaplacený popla-
tek“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však
o 1 000 Kč,“.

10. V § 10 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Soud postupuje stejným způsobem po podání odporu
nebo námitek, bylo-li řízení zastaveno před prvním
jednáním.“.

11. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; věta první se použije obdobně“.

12. V § 10 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek
snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě
schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je
ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze
v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část
poplatku; věta první se použije obdobně.“.

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

13. V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního právního
předpisu přerušeno.“.
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14. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

„§ 10a

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený popla-
tek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě
do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení
rozhodl.

(2) Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek po-
ukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na
žádost poplatníka stanoví a do 30 dnů ode dne podání
žádosti poukáže úrok z vratitelného přeplatku podle
daňového řádu.“.

15. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení
a povolení uzavřít manželství,

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku
k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, ne-
mocenského pojištění, státní sociální podpory, po-
jistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální
péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústa-

vu zdravotnické péče,

e) dědických v prvním stupni řízení,

f) způsobilosti k právním úkonům, poručenských
a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho
osvojení,

g) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo
právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek
se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vy-
dáno rozhodnutí o úpadku,

h) volebních,

i) kompetenčních žalob,

j) nařízení exekuce soudem2a),

k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního
úkonu2b),

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

m) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při vý-
konu veřejné moci nezákonným rozhodnutím,
rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opa-
tření nebo nesprávným úředním postupem.“.

16. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení
a povolení uzavřít manželství,

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku
k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, ne-
mocenského pojištění, státní sociální podpory, po-
jistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-

tiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné
nouzi a státních dávek,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení

v ústavu zdravotnické péče,

e) dědických v prvním stupni řízení,

f) způsobilosti k právním úkonům, poručenských
a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho
osvojení,

g) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo
právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek
se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vy-
dáno rozhodnutí o úpadku,

h) volebních,

i) kompetenčních žalob,

j) nařízení exekuce soudem2a),

k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního
úkonu2b),

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

m) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při vý-
konu veřejné moci nezákonným rozhodnutím,
rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opa-
tření nebo nesprávným úředním postupem.“.

17. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se
spor týká výkonu státní správy, který je na ně
přenesen,

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně
jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací po-
vinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví
včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvis-
losti s ublížením na zdraví a náhrady nákladů lé-
čení,

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního
úrazu a nemoci z povolání,

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu
a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a sleh-
nutím,

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjim-
kou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní
diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další
osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, po-
žívající podle mezinárodního práva3) výsady a imu-
nity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné
úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osob-
nímu prospěchu těchto osob,

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany,
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dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoš-
tění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodlou-
žení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž
důsledkem je omezení osobní svobody cizince,
a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění
nároku podle zvláštních předpisů4), je-li v těchto
předpisech zakotven nárok na osvobození,

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona
o mimosoudních rehabilitacích4a),

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci
obětem trestné činnosti,

m) navrhovatel zápisu nadace nebo nadačního fondu
do nadačního rejstříku a nadace nebo nadační fond
ve věcech nadačního rejstříku,

n) navrhovatel zápisu obecně prospěšné společnosti
do rejstříku obecně prospěšných společností
a obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku
obecně prospěšných společností,

o) společenství vlastníků jednotek3a) ve věcech rej-
stříku společenství vlastníků jednotek,

p) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena
vzájemnost,

q) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními

oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají
majetku patřícího do majetkové podstaty nebo
které mají být uspokojeny z tohoto majetku,

r) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním ří-
zení,

s) navrhovatel nařízení předběžného opatření podle
§ 76b občanského soudního řádu,

t) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nema-
jetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím
rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem
nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech
občanskoprávních.“.

18. V § 11 odst. 5 se slova „písm. i)“ nahrazují
slovy „písm. g)“.

19. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle
položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené v dů-
sledku přírodní živelní pohromy na území České repu-
bliky a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33
a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku pří-
rodní živelní pohromy na území České republiky.“.

20. Příloha zní:

„Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních
právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání,
dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona
č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají po-
platky podle dosavadních právních předpisů, i když se
stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o změně zákonů
souvisejících s přijetím služebního zákona

Čl. III

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů sou-
visejících s přijetím zákona o službě státních zaměst-
nanců ve správních úřadech a o odměňování těchto za-
městnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřa-
dech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 378/2007
Sb., zákona č. 381/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se
část třicátá osmá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zá-
kona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zá-
kona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/
/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001
Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001
Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/
/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/
/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/
/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
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č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009, zákona č. 218/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., záko-
na č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zá-
kona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb. a zákona
č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 30 odst. 1 větě první se za slova „je to“
vkládá slovo „nezbytně“.

2. § 127 zní:

„§ 127

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností,
k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud
u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro
složitost posuzované otázky takový postup není posta-
čující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného od-
borného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce
vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypra-
coval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou
podat společný posudek. Místo výslechu znalce může
se soud v odůvodněných případech spokojit s písem-
ným posudkem znalce.

(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo
je-li posudek nejasný nebo neúplný, je nutno požádat
znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud
nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem.

(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech,
vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může
soud ustanovit k podání znaleckého posudku nebo pře-
zkoumání posudku podaného znalcem státní orgán, vě-
decký ústav, vysokou školu nebo instituci specializova-
nou na znaleckou činnost.

(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému,
může předseda senátu uložit, aby se dostavil ke znalci,
předložil mu potřebné předměty, podal mu nutná vy-
světlení, podrobil se lékařskému vyšetření, popřípadě
zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel,
jestliže to je k podání znaleckého posudku třeba.

(5) Za vydání odborného vyjádření podle od-
stavce 1 náleží finanční úhrada, stanoví-li tak zvláštní
předpis.“.

3. Za § 127 se vkládá nový § 127a, který zní:

„§ 127a

Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem
řízení má všechny zákonem požadované náležitosti
a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom ná-
sledků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, po-
stupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by
se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud
umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o zna-
lecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak
umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vy-
pracování znaleckého posudku.“.

4. V § 138 odst. 1 větě první se slova „zcela nebo“
zrušují.

5. V § 138 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; přiznat účastníkovi osvobození od
soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li
proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí
být odůvodněno“.

6. V § 148 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro vymáhání pohledávek uvedených v od-
stavci 3 se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.

7. V § 151 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Ná-
hradu za odměnu znalce, který podal posudek podle
§ 127a, soud určí podle sazby odměny stanovené
zvláštním právním předpisem.“.

8. V § 174a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

9. V § 174a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Návrh na vydání elektronického platebního
rozkazu, který neobsahuje všechny zákonem stanovené
náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurči-
tý, předseda senátu usnesením odmítne, jestliže pro
tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení
§ 43 se nepoužije.“.

10. V § 374a se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. V

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soud-
ních poplatků.
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2. Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých
druhů poplatných úkonů od soudních poplatků
v důsledku přírodních živelních pohrom.

3. Vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor
formuláře návrhu na vydání elektronického plateb-
ního rozkazu.

4. Vyhláška č. 43/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře
návrhu na vydání elektronického platebního roz-
kazu.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

2. Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti
dnem 31. prosince 2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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219

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího

některá práva duševního vlastnictví

Čl. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona
č. 173/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

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

„(1) Tento zákon upravuje

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evrop-
ské unie v oblasti postupu celních orgánů při
ochraně práv duševního vlastnictví1) (dále jen „na-
řízení Evropské unie“) provádění opatření celních
orgánů, existuje-li podezření, že zboží porušuje
práva k duševnímu vlastnictví, nebo v případě zjiš-
tění, že takové zboží práva k duševnímu vlastnictví
porušuje,

b) provádění dozoru podle zákona o ochraně spotře-
bitele.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003
o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezře-
lému z porušení práv duševního vlastnictví a o opatřeních,
která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že
tato práva porušilo.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezře-
lému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních,

která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že
tato práva porušilo, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1172/
/2007 ze dne 5. října 2007.“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se
zbožím, bylo-li soudem rozhodnuto, že se jedná
o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu
vlastnictví,“.

3. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „přestupky a“
zrušují.

4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 44 znějí:

„§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) dovozcem osoba, která je deklarantem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie44),
je-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení,
nebo osoba, která má v době provedení celní kon-
troly zboží vstupující na celní území Evropské
unie nebo nacházející se na tomto území u sebe,
není-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení,

b) vývozcem osoba, která je deklarantem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie44),
je-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží po-
dáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době
provedení celní kontroly zboží vystupující z cel-
ního území Evropské unie u sebe, není-li na vy-
vážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní
prohlášení.

§ 3

Zákazy

Zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu
vlastnictví, je zakázáno

a) navrhnout na propuštění do režimu volného
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oběhu, režimu vývozu nebo režimu s podmíněným
osvobozením od cla,

b) navrhnout na propuštění ke zpětnému vývozu
nebo na umístění do svobodného pásma nebo svo-
bodného skladu,

c) přepravit na celní území Evropské unie, vlastnit,
držet, skladovat nebo prodávat na území České
republiky, jestliže tím dochází k úniku zboží cel-
nímu dohledu.

44) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října
1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.“.

5. Nadpis části druhé zní: „OPATŘENÍ CEL-
NÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO
DOHLEDU“.

6. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2,
4, 45 a 46 zní:

„§ 4

Podání a projednání žádosti o přijetí opatření
celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Držitel práva2) podává na předepsaném tisko-
pisu45) žádost o přijetí opatření celního úřadu (dále jen
„žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové, které je
příslušné k přijímání a projednání žádostí podle naří-
zení Evropské unie46).

(2) V případech, kdy v souvislosti s držením zboží
pod celním dohledem vzniknou celnímu úřadu ná-
klady, k jejichž úhradě je držitel práva povinen se za-
vázat podle nařízení Evropské unie4), stanoví celní úřad
držiteli práva rozhodnutím částku, kterou je držitel
práva povinen uhradit.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

45) Přílohy I a II nařízení Komise (ES) č. 1891/2004.
46) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

7. Označení části třetí a části čtvrté se včetně nad-
pisů zrušuje.

Dosavadní části pátá až desátá se označují jako části
třetí až osmá.

8. Pod označení § 9 se vkládá nadpis, který zní:
„Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k du-
ševnímu vlastnictví“.

9. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Celní úřad v případech stanovených naříze-
ním Evropské unie7) zadrží zboží podezřelé z porušení
práv k duševnímu vlastnictví bez ohledu na práva tře-
tích osob a oznámí toto opatření ústně dovozci nebo
vývozci zboží podezřelého z porušení práv k dušev-
nímu vlastnictví.“.

10. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

11. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Osoba, které bylo oznámeno opatření o za-
držení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu
vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat
nebo zajistit jeho vydání. Není-li celnímu úřadu zboží
vydáno bezprostředně po oznámení tohoto opatření,
může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání
nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol,
v němž se uvede množství a popis zadrženého zboží.
Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží
vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí pod-
pisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě,
která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá
celní úřad druhopis protokolu.“.

12. V § 9 odst. 4 větě první se slovo „rozhodnu-
tím“ zrušuje a slova „uložit jí“ se nahrazují slovy „roz-
hodnutím jí uložit“.

13. V § 9 odst. 5 se slovo „sankci“, slova
„ochranné opatření“ a slova „zboží podezřelého z po-
rušení práv k duševnímu vlastnictví v řízení o správním
deliktu“ zrušují a slova „vrátí se“ se nahrazují slovy
„celní úřad povolí propuštění zboží nebo jeho zadržení
ukončí a zboží vrátí“.

14. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba dotčená uložením opatření podle od-
stavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho ulo-
žení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je
uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel pří-
slušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zby-
tečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné
rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.“.

15. V § 11 odst. 1 se slovo „doručilo“ nahrazuje
slovy „sdělilo informaci o vydaném“ a slovo „majiteli“
se nahrazuje slovem „držiteli“.

16. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

17. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li být složena jistota, jíž lze podle naří-
zení Evropské unie dosáhnout propuštění zboží nebo
ukončení jeho zadržení14), lze jistotu složit v hotovosti
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na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní záru-
kou15). Držitel práva je povinen na výzvu celního
úřadu předložit ve stanovené lhůtě vyjádření, jakou
výši jistoty považuje za dostatečnou k tomu, aby
ochránila jeho zájmy.“.

18. V § 13 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně
poznámky pod čarou č. 47 znějí:

„(3) Bylo-li složením jistoty dosaženo propuštění
nebo ukončení zadržení zboží, o němž je pravomocně
rozhodnuto, že neporušuje práva k duševnímu vlastnic-
tví, nebo jsou-li splněny podmínky stanovené naříze-
ním Evropské unie47), jistota se vrátí osobě, která ji
celnímu úřadu složila. V opačném případě se jistota
zúčtuje ve prospěch držitele práva, a to ve výši odpo-
vídající částce stanovené rozhodnutím soudu o náhradě
vzniklé škody. Je-li složená jistota nižší nebo rovna
přiznané náhradě škody, zúčtuje se ve prospěch držitele
práva v plné výši. Je-li složená jistota vyšší než přiznaná
náhrada škody, vrátí se osobě, která jistotu složila, její
část zbývající po zúčtování jistoty na zaplacení náhrady
vzniklé škody, popřípadě po jejím započtení na úhradu
pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle to-
hoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží.
Započtení jistoty na úhradu pokuty uložené v řízení
o správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu
nákladů za zničení zboží se provede i v případě, že
o náhradě škody nebylo rozhodnuto.

(4) Nelze-li s jistotou naložit způsobem uvede-
ným v odstavci 3, složená jistota propadne státu. Pro-
padlá jistota je příjmem státního rozpočtu.

47) Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/
/2003.“.

19. § 14 a 14a včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 16 a 17 znějí:

„§ 14

Zničení zboží zjednodušeným postupem

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z poru-
šení práv k duševnímu vlastnictví, může celní úřad na
žádost držitele práva rozhodnout o zničení zboží zjed-
nodušeným postupem podle nařízení Evropské unie16).

(2) Celní úřad spolu s oznámením o zadržení
zboží podle § 9 odst. 1 písemně vyzve osobu, které
bylo opatření o zadržení zboží oznámeno, aby se ve
lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) písemně
vyjádřila, zda souhlasí se zničením zadrženého zboží
zjednodušeným postupem v případě, že o to držitel

práva požádá. Celní úřad v této výzvě zároveň dotče-
nou osobu upozorní, že neuplatnění písemných námi-
tek ve lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) se
považuje za souhlas se zničením zboží zjednodušeným
postupem.

(3) Souhlas se zničením zboží zjednodušeným po-
stupem podle odstavce 2 nelze vzít zpět a po vyjádření
takového souhlasu nelze proti zničení zboží uplatnit
námitky.

(4) Zničení se provede na náklady dovozce nebo
vývozce; není-li v době, kdy se o nákladech za zničení
rozhoduje, dovozce nebo vývozce znám, zemřel nebo
již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho pobyt či
sídlo, zničení se provede na náklady držitele práva.
Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků.
O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede
také množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší
všichni 3 celníci.

(5) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mo-
hou zajistit zničení17) zboží pod dohledem celního
úřadu.

(6) Celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpo-
vídající nákladům spojeným se zničením zboží.

§ 14a

Další způsoby nakládání se zbožím

(1) Není-li rozhodnuto o zničení zboží zjednodu-
šeným postupem podle § 14,

a) celní úřad informuje o této skutečnosti Celní ředi-
telství Hradec Králové a po obdržení jeho vyjád-
ření, že nebude uplatněn postup podle písmene b),
rozhodne o zničení padělků a nedovolených na-
podobenin podle odstavce 2, 3 nebo 4, nebo

b) rozhodne Celní ředitelství Hradec Králové o bez-
úplatném převodu upravených padělků k humani-
tárním účelům za podmínek stanovených v § 14b.

(2) Celní úřad na náklady pachatele správního de-
liktu zajistí

a) se souhlasem držitele práva odstranění ochranných
známek z propadlých nebo zabraných padělků
a zničení takto odstraněných ochranných známek,
nebo

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým
jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou nezná-
mou nebo osobou, která není za spáchání správního
deliktu odpovědná, celní úřad informuje o této skuteč-
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nosti Celní ředitelství Hradec Králové a po obdržení
jeho vyjádření, že nebude uplatněn postup podle od-
stavce 1 písm. b), zajistí zničení zboží, kterým jsou po-
rušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo
vysloveno zabrání, na náklady držitele práva. Obdobně
se postupuje i v případě, že pachatel správního deliktu
v době, kdy se o nákladech za zničení rozhoduje, ze-
mřel nebo již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho
pobyt či sídlo.

(4) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mo-
hou zajistit zničení18) zboží, kterým jsou porušena
práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního
úřadu.

(5) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 celní
úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákla-
dům spojeným se zničením nebo s úpravami zboží.

16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
17) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.“.

Poznámky pod čarou č. 19 až 21 se zrušují.

20. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14b

Bezúplatný převod a úprava padělků
k humanitárním účelům

(1) Celní ředitelství Hradec Králové podle údajů
celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí
o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu,
že držitel práva vysloví souhlas s využitím upravených
padělků pro humanitární účely, rozhodne, které pravo-
mocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro
humanitární účely a které lze za podmínek stanovených
tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bez-
úplatně převést22) k humanitárním účelům na přejíma-
jící organizaci uvedenou v odstavci 2. K těmto účelům
nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné
nebo nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí
podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů
podle pořadí došlých žádostí.

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

a) organizační složky státu nebo územního samo-
správného celku a právnické osoby zřízené nebo
založené státem nebo územním samosprávným
celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zří-
zeny nebo založeny za účelem poskytování sociál-
ních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví
nebo školství23), nebo

b) jiné právnické osoby24), pokud splňují tyto pod-
mínky:

1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2. působí v některé z oblastí uvedených v písme-
nu a),

3. poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nej-
méně 2 roky,

4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne star-
ším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na da-
ních, nedoplatky na pojistném na sociální za-
bezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst-
nanosti včetně penále, nedoplatky na pojistném
na veřejné zdravotní pojištění včetně penále25).

(3) Přejímající organizace je povinna

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků
a jejich opětovnému uvedení do obchodního
styku,

b) v souladu s rozhodnutím Celního ředitelství Hra-
dec Králové podle odstavce 1 a na své náklady
zajistit odstranění ochranných známek a zničení
odstraněných ochranných známek, nebylo-li pro-
vedení těchto úprav zajištěno podle § 14a odst. 2
před bezúplatným převodem,

c) využívat padělky upravené podle písmene b) pou-
ze k humanitárním účelům,

d) evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků
a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu
3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím ne-
jsou dotčena ustanovení zvláštních právních před-
pisů upravující uchovávání stanovených do-
kladů27).

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitár-
ním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající
organizací nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organi-
zační složku územního samosprávného celku, písem-
nou smlouvu, která musí obsahovat konkrétní účel,
k jakému přejímající organizace padělky použije.
O bezúplatném nakládání s padělky k humanitárním
účelům mezi organizačními složkami státu se vyhotoví
zápis podle zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejíma-
jící organizace plnění povinností podle odstavce 3, ja-
kož i závazků vyplývajících ze smlouvy podle od-
stavce 4. O výsledku kontroly informuje Celní ředitel-
ství Hradec Králové.

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1, 3 a 4
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se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva,
které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo posti-
ženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno vy-
užití mimořádných materiálních zdrojů.“.

21. V § 15 písm. a) a v § 23 písm. a) se slova „nebo
režimu vývozu“ nahrazují slovy „ , režimu vývozu ne-
bo režimu s podmíněným osvobozením od cla v roz-
poru s § 3 písm. a)“.

22. V § 15 a 23 se na konci textu písmene b) do-
plňují slova „v rozporu s § 3 písm. b)“.

23. V § 15 písm. c) se slovo „Společenství“ nahra-
zuje slovy „Evropské unie“ a slovo „nebo“ se nahra-
zuje slovy „v rozporu s § 3 písm. c), nebo“.

24. V § 16 odst. 3 a v § 24 odst. 3 se slova „Evrop-
ských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

25. V § 23 písm. c) se slovo „Společenství“ nahra-
zuje slovy „Evropské unie“ a na konci textu písmene c)
se doplňují slova „v rozporu s § 3 písm. c)“.

26. V § 23 písm. e) se slova „§ 14a odst. 3“ na-
hrazují slovy „§ 14b odst. 3“.

27. V § 28b odst. 1 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) pachatel správního deliktu není znám,“.

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

28. V § 28c odst. 5 se slova „§ 14b až 23“ nahra-
zují slovy „o odpovědnosti a postihu právnické osoby“.

29. V § 28c se odstavec 7 zrušuje.

30. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48 až 52 zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

PROVÁDĚNÍ DOZORU
V RÁMCI OCHRANY SPOTŘEBITELE

§ 29

(1) Při provádění dozoru podle zákona o ochraně
spotřebitele je celník oprávněn

a) zastavovat osoby a vozidla, provádět kontrolu za-
vazadel, vozidel, jejich nákladů, přepravních a prů-
vodních listin,

b) vstupovat

1. do provozoven a skladových prostor určených
k nabídce, skladování nebo prodeji zboží,

2. do provozoven a objektů užívaných výrobcem,
dovozcem48) nebo distributorem a vyžadovat
předložení příslušné dokumentace a poskytnutí
pravdivých informací,

c) ověřovat totožnost fyzických osob, které jsou
kontrolovanými osobami nebo zastupují kontro-
lované osoby, a vyžadovat od nich potřebné údaje
a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) vyzvat držitele práva, aby se vyjádřil ke zjištěním
zakládajícím podezření z porušení jeho práv, nebo
si jej přizvat k výkonu dozoru,

e) odebírat vzorky kontrolovaného zboží za účelem
provedení analýzy.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit
celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem do-
zoru a poskytnout jim potřebnou součinnost.

(3) Celní úřad informuje toho, kdo podal podnět
ke kontrole, o zjištěném porušení právních předpisů
nebo o jiných zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.

§ 29a

(1) Celní úřad může při provádění dozoru podle
zákona o ochraně spotřebitele, bez ohledu na práva
třetích osob, zadržet zboží, existuje-li podezření, že
v souvislosti s jeho nabízením nebo prodejem dochází
k porušení ustanovení zvláštního právního předpisu49)
nebo zákazu nabízení, prodeje a vývozu výrobků urče-
ných pro humanitární účely podle tohoto zákona nebo
zvláštního právního předpisu50).

(2) Při zadržení zboží podle odstavce 1 se použije
§ 9 odst. 3, 4 a 6 obdobně.

(3) Celní úřad může uskladnit zadržené zboží na
náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zajiš-
tění a přepravu v souvislosti se skladováním.

(4) Nelze-li u zadrženého zboží uložit propadnutí
nebo zabrání zboží, celní úřad zadržení zboží ukončí
a zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo.

§ 30

(1) Zjistí-li celní úřad v řízení o správním deliktu
vedeném podle zákona o ochraně spotřebitele, že byl
porušen zákaz používání klamavých obchodních prak-
tik51) nebo zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků
určených pro humanitární účely, uloží rozhodnutím
kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání zboží, kterým
jsou právní předpisy porušeny. Pro ukládání propad-
nutí a zabrání zboží se použije § 28a a 28b obdobně.
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(2) Celní úřad na náklady pachatele správního de-
liktu zajistí

a) se souhlasem držitele práva odstranění ochranných
známek z propadlých nebo zabraných padělků
a zničení takto odstraněných ochranných známek,
nebo

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, v sou-
vislosti s jehož nabízením nebo prodejem došlo
k porušení zákazu používání klamavých obchod-
ních praktik.

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou nezná-
mou nebo osobou, která není za spáchání správního
deliktu odpovědná, celní úřad zajistí zničení zboží,
v souvislosti s jehož nabízením nebo prodejem byl po-
rušen zákaz používání klamavých obchodních praktik
a u něhož bylo vysloveno zabrání. V takovém případě
nese náklady na zničení zboží stát.

(4) Jsou-li propadlé nebo zabrané padělky využi-
telné pro humanitární účely, může celní úřad rozhod-
nout, že budou bezplatně převedeny na přejímající
organizaci podle § 14b.

(5) V případech uvedených v odstavci 2 celní úřad
rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům
spojeným se zničením nebo s úpravami zboží.

§ 30a

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, mají celní
orgány při výkonu dozoru podle zákona o ochraně
spotřebitele stejná práva a povinnosti jako při jimi pro-
váděném dohledu podle celního zákona. Totéž platí
o právech a povinnostech osob, které tomuto dozoru
podléhají.

(2) Na kontrolu prováděnou celními orgány při
dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele se nevzta-
huje zákon o státní kontrole, s výjimkou ustanovení
o protokolu52).

48) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb.
49) § 4 odst. 3 a § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.
50) § 7b zákona č. 634/1992 Sb.
51) § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
52) § 15 a 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění

pozdějších předpisů.“.

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

31. V § 31 odstavec 1 zní:

„(1) Náklady podle § 4 odst. 2, § 14 odst. 6, § 14a
odst. 5 a § 30 odst. 5 jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí celního úřadu o jejich výši dotče-
ným osobám.“.

32. V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

33. V § 31 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„odkazují odstavce 1 a 2“ nahrazují slovy „odkazuje
odstavec 1“.

34. V § 31a se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a pořádkové pokutě“.

35. V § 31b se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

36. V § 31b se slova „a zničení“ nahrazují slovy
„ , zničení a úpravy“.

37. Za § 31b se vkládá nový § 31c, který včetně
nadpisu zní:

„§ 31c

Pořádková pokuta

(1) Celní úřad může uložit kontrolované osobě
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč, jestliže neumožní
celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem do-
zoru podle zákona o ochraně spotřebitele nebo jim ne-
poskytne potřebnou součinnost.

(2) Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně.

(3) Při určení výše pořádkové pokuty celní úřad
přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům
protiprávního jednání ve vztahu k povaze a účelu kon-
troly.“.

38. § 32 a 33 se včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 41 až 43 zrušují.

39. Část šestá se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

V § 7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České ob-
chodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zá-
kona č. 439/2003 Sb., se věta druhá zrušuje.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. III

V § 7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, ve znění zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 36/
/2008 Sb., se slova „a jsou označeny nápisem „huma-
nita“ “ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 219 / 2011Částka 78 Strana 2255



220

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. I

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.
a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „pevnou část-
kou“ nahrazují slovy „procentní sazbou z průměrné
mzdy“.

2. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li
však jednatel společnosti s ručením omezeným sou-
časně společníkem téže společnosti s ručením omeze-
ným, je účasten pojištění z těchto činností jen jednou.“.

3. § 15 zní:

„§ 15

(1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014
se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího
základu (§ 16) tak, že

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,

b) z částky nad první redukční hranici do druhé
redukční hranice se v období od 30. září 2011 do
31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se
počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v roce
2014 se počítá 26 %,

c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí
redukční hranice se v období od 30. září 2011 do
31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se
počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % a v roce
2014 se počítá 22 %,

d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od
30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 10 %,
v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá
6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.

(2) V období po roce 2014 se výpočtový základ
stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,

b) z částky nad první redukční hranici do druhé re-
dukční hranice se počítá 26 %,

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

(3) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014
činí první redukční hranice 44 % průměrné mzdy,
druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy
a třetí redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy.
V období po roce 2014 činí v kalendářním roce první
redukční hranice 44 % průměrné mzdy a druhá re-
dukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. Částky
redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny na-
horu.

(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zá-
kona považuje částka, která se vypočte jako součin
všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní
rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku,
pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího
koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřova-
cího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalen-
dářní rok podle věty první však nesmí být nižší než
průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předchá-
zející kalendářní rok.

(5) Při stanovení výpočtového základu podle od-
stavců 1 až 4 se použijí redukční hranice platné pro rok
přiznání důchodu.“.
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4. V § 16 odst. 4 písm. f) se slova „studia uvedené
v § 5 odst. 1 písm. m), a jde-li o stanovení osobního
vyměřovacího základu pro výpočet invalidního dů-
chodu, též doby“ zrušují.

5. V § 17 odst. 2 a odst. 4 větě druhé se slova
„vláda nařízením“ nahrazují slovy „prováděcí právní
předpis“.

6. V § 17 odst. 2 se slova „rok nesmí“ nahrazují
slovy „rok se zjišťuje tak, aby byl zachován srovnatelný
způsob zjišťování průměrné mzdy v předchozím ob-
dobí, a nesmí“.

7. V § 17 odst. 4 se na konci věty první doplňují
slova „ ; průměrná měsíční mzda se zjišťuje tak, aby byl
zachován srovnatelný způsob zjišťování průměrné mě-
síční mzdy v předchozím období“.

8. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osob-
ního vyměřovacího základu je období, které začíná ka-
lendářním rokem bezprostředně následujícím po roce,
v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendář-
ním rokem, který bezprostředně předchází roku při-
znání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.“.

9. V § 18 se odstavec 5 zrušuje.

10. V § 31 odstavec 1 zní:

„(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před
dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu po-
jištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do do-
sažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se
starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63
let,

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63
let a dosáhl věku alespoň 60 let.“.

11. V § 32 odst. 2 větě první se číslo „1968“ na-
hrazuje číslem „1977“ a ve větě druhé se slova „podle
této přílohy“ zrušují.

12. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se dů-
chodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte
takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá
dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce
a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde
platí obdobně.“.

13. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Výše základní výměry starobního důchodu
činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.

14. V § 34 odst. 4 větě první se slova „podle § 37
odst. 1“ zrušují.

15. V § 36 odst. 1 písm. a) se číslo „720“ nahra-
zuje číslem „360“.

16. V § 36 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) 1,2 % výpočtového základu za období od
361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

17. V § 41 odstavec 1 zní:

„(1) Výše základní výměry invalidního důchodu
činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.

18. V § 42 odst. 3 se slova „pro invaliditu třetího
stupně kryto“ nahrazují slovem „kryto“.

19. V § 50 odst. 4 se slovo „pěti“ nahrazuje slo-
vem „dvou“.

20. V § 50 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

21. V § 51 odstavec 1 zní:

„(1) Výše základní výměry vdovského a vdovec-
kého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.

22. V § 53 odstavec 1 zní:

„(1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí
9 % průměrné mzdy měsíčně.“.

23. V § 54 odst. 3 se slova „Procentní výměra a zá-
kladní výměra“ nahrazují slovy „Základní výměra dů-
chodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru
a procentní výměra“.

24. V § 56 odst. 2 větě první se za slova „zdravot-
ního stavu“ vkládají slova „anebo nepředložení nálezů
ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém
vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích
výdělečných činnostech“.

25. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Byla-li výplata invalidního důchodu zasta-
vena pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékař-
ské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření zdravot-
ního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřujících lé-
kařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání, zku-
šenostech a znalostech a o předchozích výdělečných
činnostech a zjistí-li se, že u pojištěnce došlo ke snížení
stupně invalidity již před zastavením výplaty invalid-
ního důchodu, náleží tento důchod ve výši odpovídající
novému stupni invalidity ode dne zastavení jeho vý-
platy. Zjistí-li se, že u pojištěnce došlo ke snížení
stupně invalidity až po zastavení výplaty invalidního
důchodu, náleží tento důchod ve výši odpovídající no-
vému stupni invalidity ode dne, od kterého došlo ke
snížení stupně invalidity.“.

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

26. § 57 se zrušuje.

27. V § 58 se na konci textu věty třetí doplňují
slova „ ; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny
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stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu
a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní
důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo za-
nikne-li nárok na důchod, který se podle věty první
vyplácí“.

28. V § 59 odst. 2 se slova „§ 34 odst. 2, § 35
odst. 2“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 2 až 4“.

29. V § 61a odst. 1 se za slova „věku 65 let“ vklá-
dají slova „nebo důchodového věku, je-li důchodový
věk vyšší než 65 let“.

30. V § 61a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro účely souběhu nároků na výplatu dů-
chodů podle § 59 odst. 1 se na starobní důchod, na
který vznikl nárok podle odstavce 1, hledí jako na do-
savadní invalidní důchod.“.

31. § 67 zní:

„§ 67

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na
růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“)
a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí dů-
chody přiznané ode dne, který spadá do období před
kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se
důchody zvyšují.

(2) Základní výměry a procentní výměry vypláce-
ných důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné
v lednu (dále jen „pravidelný termín“).

(3) Procentní výměry vyplácených důchodů se
zvyšují mimo pravidelný termín (dále jen „mimořádný
termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen sta-
noveném podle odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %.
V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují
od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním mě-
síci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst
cen dosáhl aspoň 5 %.

(4) Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak,
že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc
následující po posledním kalendářním měsíci období
pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvý-
šení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem
tohoto období je při zvýšení důchodů

a) v pravidelném termínu srpen kalendářního roku,
který o jeden rok předchází kalendářnímu roku,
do něhož spadá pravidelný termín zvýšení dů-
chodů,

b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž
růst cen dosáhl aspoň 5 %.

(5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů
v mimořádném termínu byla splněna v červenci nebo
v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném ter-
mínu s tím, že posledním měsícem období pro zjišťo-
vání růstu cen je srpen.

(6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek
indexu spotřebitelských cen v posledním měsíci období
stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto
indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně
předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období
s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na
jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení
činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí
z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitel-
ských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem
zjištěných Českým statistickým úřadem.

(7) Základní výměry vyplácených důchodů se
zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila
9 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se
zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při
zvýšení důchodů v pravidelném termínu zvýší o tolik
procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné
desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního
důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry dů-
chodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu od-
povídal zvýšení průměrného starobního důchodu sta-
noveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6
a jedné třetiny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přes-
ností na jedno platné desetinné místo. Procentní vý-
měry vyplácených důchodů se však nezvýší, pokud se
v důsledku zvýšení základní výměry důchodu podle
odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu
alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení
stanovené ve větě první.

(9) Procentní výměry vyplácených důchodů se při
zvýšení důchodů v mimořádném termínu zvýší o tolik
procent, kolik činí růst cen podle odstavce 6.

(10) Zvýšení procentní výměry důchodu se za-
okrouhluje na celé koruny nahoru.

(11) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle
údajů České správy sociálního zabezpečení jako prů-
měrná výše všech starobních důchodů, které byly vy-
placeny za poslední kalendářní měsíc období pro zjiš-
ťování růstu cen podle odstavce 4, s výjimkou starob-
ních důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh
s jiným důchodem podle § 59, a starobních důchodů
podle § 29 odst. 2, popřípadě starobních důchodů po-
dle předpisů platných před 1. lednem 2010 přiznáva-
ných za dobu pojištění kratší než 25 roků.

(12) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se
stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalen-
dářní rok následující po posledním kalendářním roce
období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého
při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo při-
hlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem to-
hoto období je kalendářní rok, který o dva roky před-
chází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvý-
šení důchodů. Pokud je ve stanoveném období podíl
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pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 13 niž-
ší než 1, přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom
zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší než 1.

(13) Růst reálných mezd se stanoví v procentech
po zaokrouhlení na jedno platné desetinné místo podle
podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřova-
cího základu za poslední kalendářní rok období pro
zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného vyměřova-
cího základu za kalendářní rok, který bezprostředně
předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období,
a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočte-
ného z originálních bazických indexů spotřebitelských
cen zjištěných Českým statistickým úřadem za poslední
kalendářní rok tohoto období a uvedeného průměr-
ného ročního indexu za kalendářní rok, který bezpro-
středně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto
období.

(14) Zvýšení procentní výměry vyplácených dů-
chodů v mimořádném termínu náleží i k důchodům
přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly
zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů
v mimořádném termínu.

(15) Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní
předpis; jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném ter-
mínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendář-
ního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu
roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení dů-
chodů, a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném ter-

mínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od po-
sledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen do-
sáhl aspoň 5 %.“.

32. V § 71 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Věta první neplatí v případě, vznikl-li nárok na inva-
lidní důchod po 31. prosinci 2011.“.

33. V § 107 odst. 1 písm. a) se slova „před rokem
1996“ nahrazují slovy „před rokem 2010“.

34. V § 107 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

35. V § 108 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vy-
hlášku k provedení § 17 odst. 2 a 4 a § 67 odst. 15.“.

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

36. V § 108 odst. 2 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:

„a) výši částek redukčních hranic stanovených podle
§ 15 pro příslušné období,

b) výši základní výměry důchodu stanovenou podle
§ 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1
a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,“.

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

37. Příloha k zákonu zní:

„Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výše důchodů, na které vznikl nárok před
30. zářím 2011 a které se přiznávají ode dne, který
spadá do období po 29. září 2011, se stanoví podle zá-
kona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký dů-
chod před 1. lednem 2012, vznikne nárok na tento dů-
chod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky
nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod
před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce
konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého
stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-
-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při sta-
novení nové výše procentní výměry invalidního dů-
chodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částeč-
ný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od
1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně
stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí
stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity
a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo
na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na
druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde
ke změně stupně invalidity

a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při
stanovení nové výše procentní výměry invalidního
důchodu koeficientu 0,6667,

b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při
stanovení nové výše procentní výměry invalidního
důchodu koeficientu 0,3333,

c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při
stanovení nové výše procentní výměry invalidního
důchodu koeficientu 0,2222,

d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při
stanovení nové výše procentní výměry invalidního
důchodu koeficientu 1,3333.

4. Dojde-li při první kontrolní lékařské prohlídce
konané po roce 2011 ke snížení stupně invalidity a má-
-li se snížit výše invalidního důchodu až od třinácté
splátky tohoto důchodu, avšak výplata tohoto důchodu
byla zastavena pro nedostavení se pojištěnce ke kon-
trolní lékařské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření
zdravotního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřují-
cích lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání,
zkušenostech a znalostech a o předchozích výděleč-
ných činnostech, počítá se tato třináctá splátka důchodu

ode dne, ve kterém kontrolní lékařská prohlídka měla
být uskutečněna, nebo ode dne, kterým uplynula lhůta,
v níž se měl pojištěnec podrobit vyšetření zdravotního
stavu, pokud se pojištěnec tomuto vyšetření nepodro-
bil.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 73/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 83b odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Jestliže se občan v řízení o důchod z důchodového
pojištění podmíněný dlouhodobě nepříznivým zdra-
votním stavem nepodrobil vyšetření zdravotního stavu
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anebo pro účely posouzení poklesu pracovní schop-
nosti nepředložil nálezy ošetřujících lékařů, které má,
nebo nesdělil údaje o dosaženém vzdělání, zkušenos-
tech a znalostech a o předchozích výdělečných činnos-
tech, ačkoliv byl k tomuto vyšetření, předložení nebo
sdělení vyzván, může být řízení přerušeno až do doby,
kdy se občan tomuto vyšetření podrobí nebo kdy před-
loží tyto nálezy nebo sdělí požadované údaje, pokud
byl občan ve výzvě na tento následek upozorněn.“.

2. V § 88 odst. 1 a § 88a odst. 1 až 4 se slova
„orgánu sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy
„orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3
odst. 3 písm. b) a d) až f)“.

3. V § 88 se na konci odstavce 6 doplňují slova
„nebo o odvolání“.

4. V § 88a odst. 4 se za slovo „odvolání“ vkládají
slova „ani rozklad“.

5. § 108 se zrušuje.

6. V § 120 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 2.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ocenění účastníků národního boje
za vznik a osvobození Československa

a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
příspěvku k důchodu některým osobám,

o jednorázové peněžní částce některým účastníkům
národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945

Čl. IV

V § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění
účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich,
o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám,
o jednorázové peněžní částce některým účastníkům ná-
rodního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/
/2009 Sb., se věta čtvrtá nahrazuje větou „Ministerstvo
práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou příplatek stej-
ným způsobem a ve stejných termínech, jako se zvyšuje

procentní výměra důchodů podle zákona upravujícího
důchodové pojištění2).“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 220/2011 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o protiprávnosti
komunistického režimu a o odporu proti němu

Čl. V

V § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti
komunistického režimu a o odporu proti němu, se do-
savadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se od-
stavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší
vyhláškou příplatek k důchodu ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem v oblas-
ti sociální1), a to stejným způsobem a ve stejných
termínech, jako se zvyšuje procentní výměra důchodů
podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

1) Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku
k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených ko-
munistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2011,
s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 3, pokud jde o § 15 odst. 4, a bodů 5
až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V, která nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení,

b) čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II
bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6, která nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Nečas v. r.
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221

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb., zákona
172/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb. a zákona č. 91/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23
odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a 2 písm. a) a b),
§ 27 odst. 4, § 30, § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 3,
5 a 6, § 32 odst. 2, § 33, § 39 odst. 1, § 40 odst. 9
písm. b) a c), § 43 písm. z), § 44 odst. 1 a 2, § 46 odst. 1
písm. n), § 46 odst. 2 písm. i), § 51 odst. 1 písm. a) a b)
a v § 52 odst. 3 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se slova „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna
2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde
o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových
olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení
emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/
/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavi-
dly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/
/12/EHS.“.

3. V § 2 se písmena s) a t) včetně poznámky pod
čarou č. 3a zrušují.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena s)
a t).

4. V § 2 písm. s) se za slovo „biopaliv“ vkládají
slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího
pohonné hmoty25)“, na konci písmene s) se čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno t) se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

„25) Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné
hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti
pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evi-
denci pohonných hmot).“.

5. V § 3 odst. 10 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje
slovy „Ministerstvu životního prostředí (dále jen „mi-
nisterstvo“)“.

6. V § 3a odstavec 2 zní:

„(2) Povinnost podle odstavce 1 lze splnit i uvede-
ním čistého biopaliva nebo směsného paliva podle
zvláštního právního předpisu upravujícího pohonné
hmoty25) do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky pro dopravní účely nebo do-
dáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které
bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném
členském státě Evropské unie, na daňové území České
republiky pro dopravní účely v rozsahu podle od-
stavce 1.“.

7. V § 3a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který zní:

„(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v od-
stavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která spl-
ňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím práv-
ním předpisem. Splnění těchto kritérií prokazuje osoba
uvedená v odstavci 1 předložením příslušných dokladů
vydaných podle § 3c; za nepřesnost, neúplnost či ne-
pravdivost (dále jen „nesprávnost“) údaje obsaženého
v jí předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud
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prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani
s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.“.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7
až 13.

8. V § 3a odst. 7 se slova „uvádění zásob státních
hmotných rezerv7b)“ nahrazují slovy „státní hmotné
rezervy7b) uváděné při jejich obměně“.

9. V § 3a odst. 8 se slova „s předstihem“ nahrazují
slovem „včas“.

10. V § 3a odst. 9 se slova „podle odstavce 3“ na-
hrazují slovy „podle odstavce 5“.

11. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně
nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„§ 3b

Snižování emisí skleníkových plynů
z pohonných hmot

(1) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna sni-
žovat emise skleníkových plynů na jednotku energie
obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu
pohonné hmoty tak, aby dosáhla, ve srovnání se zá-
kladní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů
pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím
právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince
2014, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. pro-
since 2020.

(2) Emisemi skleníkových plynů na jednotku
energie obsaženou v pohonné hmotě se rozumí celkový
objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekviva-
lentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu
pohonné hmoty, dělený celkovým energetickým obsa-
hem pohonné hmoty vyjádřeným hodnotou spodní vý-
hřevnosti. Za emise skleníkových plynů vzniklé během
úplného životního cyklu pohonné hmoty se považují
celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které
jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně při-
míšených složek, za období zahrnující všechny etapy
procesu výroby a spotřeby pohonné hmoty od těžby
nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy,
přes dopravu, distribuci a zpracování, až po spalování,
a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají.

(3) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna po-
dávat každoročně do 15. března ministerstvu a místně
příslušnému celnímu úřadu zprávu o emisích skleníko-
vých plynů z jí dodaných pohonných hmot za uply-
nulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Tato
zpráva musí obsahovat alespoň tyto informace

a) celkový objem každého typu dodané pohonné
hmoty s udáním místa nákupu a původu,

b) objem emisí skleníkových plynů na jednotku ener-
gie obsaženou v pohonné hmotě zjištěný během
úplného životního cyklu pohonné hmoty, včetně
členění na jednotlivé typy pohonných hmot.

(4) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna zajis-
tit ověření informací uvedených v odstavci 3 autorizo-
vanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f) a kopii pro-
tokolu o ověření předložit jako součást zprávy o emi-
sích. Nepředloží-li tuto zprávu včetně ověření ani v ná-
hradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za
to, že povinnost uvedenou v odstavci 1 nesplnila.

(5) Bude-li mezi osobami uvedenými v § 3a
odst. 1 uzavřena smlouva o sdružení26) za účelem spl-
nění povinnosti uvedené v odstavci 1, bude splnění této
povinnosti posuzováno jako vážený průměr hodnot
povinného snížení emisí skleníkových plynů připadají-
cích na jednotlivé povinné osoby ve sdružení. Povin-
nost podávání zprávy o emisích, včetně jejího ověření
podle odstavce 4, se vztahuje na jednotlivé osoby ve
sdružení zvlášť; spolu se zprávou o emisích za kalen-
dářní rok 2014, 2017 a 2020 předloží tyto osoby také
kopii smlouvy o sdružení. Nebude-li kopie smlouvy
o sdružení předložena současně se zprávou o emisích
nebo pokud nebude v rámci sdružení dosaženo celko-
vého požadovaného snížení emisí, nebude na obsah
smlouvy brán zřetel.

(6) Energie obsažená v biopalivech se pro účely
splnění povinností uvedených v odstavci 1 zohlední
pouze za předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria
udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpi-
sem. Splnění těchto kritérií se prokazuje způsobem
uvedeným v § 3c.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví základní
hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fo-
silní pohonné hmoty.

§ 3c

Kritéria udržitelnosti biopaliv

(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvede-
ných v § 3a odst. 1 a § 3b odst. 1 musí splňovat kritéria
udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpi-
sem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohláše-
ním o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrob-
cem, dovozcem do České republiky (dále jen „do-
vozce“) či prodejcem biopaliva. Toto prohlášení je vý-
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robce, dovozce a prodejce biopaliva oprávněn vydat
pouze v případě, že

a) je držitelem platného certifikátu uděleného autori-
zovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f) nebo
certifikátu či jiného obdobného oprávnění vyda-
ného v souladu s právními předpisy členského
státu Evropské unie,

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zá-
kona a prováděcího právního předpisu, že při vý-
robě biopaliva byly použity suroviny splňující kri-
téria udržitelnosti stanovená prováděcím právním
předpisem.

(2) U kapalných nebo plynných produktů urče-
ných k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kri-
térií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením
o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, do-
vozcem či prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení
je výrobce, dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze
v případě, že

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1
písm. a),

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zá-
kona a prováděcího právního předpisu, že při vý-
robě jeho produktu byla použita biomasa splňující
kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím práv-
ním předpisem.

(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle od-
stavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno díl-
čím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vyda-
ným prodejcem či dovozcem biomasy. Toto prohlášení
je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze
v případě, že

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1
písm. a),

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zá-
kona a prováděcího právního předpisu, že při
pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitel-
nosti stanovená prováděcím právním předpisem;
k doložení této skutečnosti musí mít prodejce či
dovozce biomasy, který je první osobou vykupu-
jící biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem bio-
masy vystavené samostatné prohlášení o splnění
kritérií udržitelnosti.

(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň je-
jím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím vy-
pěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat
samostatným prohlášením pěstitele o splnění kritérií
udržitelnosti.

(5) Autorizovaná osoba vydá certifikát podle od-
stavce 1, 2 nebo 3 osobě, která prokáže, že plní kritéria
udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem
a která má zaveden systém kvality podle prováděcího
právního předpisu umožňující věrohodným způsobem
v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a proka-
zovat. Certifikáty se vydávají na dobu 12 měsíců. Cer-
tifikát musí obsahovat seznam zemí, z nichž může
osoba, které byl vydán, odebírat biomasu, a další ná-
ležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Po-
kud osoba, které byl vydán certifikát, odebere biomasu
ze země na seznamu neuvedené, považuje se tato bio-
masa za biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. Se-
znam zemí v certifikátu je totožný se seznamem zemí
uvedeným v rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1
písm. f). Ministerstvo vede seznam subjektů, kterým
byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle
odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3
písm. a) a zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlá-
šení podle odstavce 1, 2 nebo 3 musí k prokázání pů-
vodu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který
splňuje požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem.

(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlá-
šení podle odstavce 1, 2 nebo 3 je povinna v tomto
prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za
nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato osoba
odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlá-
šení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo ze samostat-
ného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií
udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou
biopaliva nebo suroviny a které tuto nesprávnost ob-
sahovalo, pokud zároveň prokáže, že nesprávnost údaje
nebylo možno zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí,
které lze požadovat.

(8) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném
prohlášení podle odstavce 3 písm. b) uvádět přesné,
úplné a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění
kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci
o množství prodané biomasy, které odpovídá jím vy-
staveným samostatným prohlášením podle odstavce 3
písm. b) a uchovává příslušnou dokumentaci specifiko-
vanou v prováděcím právním předpisu po dobu mini-
málně pěti let. Tuto dokumentaci pěstitel biomasy po-
skytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 15
odst. 1 písm. f) a České inspekci životního prostředí.
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(9) Osoba, která není držitelem certifikátu uděle-
ného autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f),
avšak má vydaný certifikát či jiné obdobné oprávnění
vydané v souladu s právními předpisy členského státu
Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí
prohlášení podle odstavce 1, 2 nebo 3 pouze za před-
pokladu, že je zaregistrována u ministerstva. Minister-
stvo provede zápis do registru bez zbytečného odkladu
poté, co mu byly doručeny příslušné doklady vydané
v souladu s právními předpisy členského státu Evrop-
ské unie.

(10) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle
odstavců 1 až 4 může být nahrazeno dokladem vysta-
veným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vy-
daným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES
nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES.

(11) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria
udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle od-
stavců 1 až 3, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení
o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3
a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy
podle odstavce 3 písm. b), a dále požadavky na systém
kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující
plnění kritérií udržitelnosti, včetně náležitostí doku-
mentace pěstitele biomasy podle odstavce 8.

26) § 829 a násl. občanského zákoníku.“.

12. V § 4 odst. 11 se slova „Ministerstvo životního
prostředí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem
„ministerstvo“.

13. V § 9 odst. 5 se slova „§ 15 odst. 14“ nahrazují
slovy „§ 15 odst. 15“.

14. V § 9 odst. 6 se slova „§ 15 odst. 16 a 19“ na-
hrazují slovy „§ 15 odst. 17 a 20“.

15. V § 9 odst. 7 se slova „§ 15 odst. 16 a 18“na-
hrazují slovy „§ 15 odst. 17 a 19“.

16. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) k ověřování zprávy o emisích podle § 3b odst. 4
a k certifikaci systému kvality podle prováděcího
právního předpisu u osob podle § 3c odst. 1 až 3.“.

17. V § 15 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. f)
vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zeměděl-
ství.“.

18. V § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odsta-
vec 9, který zní:

„(9) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci po-
dle odstavce 1 písm. f) obsahuje údaje uvedené v od-
stavci 3 písm. a), d) a j). K této žádosti žadatel připojí

a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pra-
covním poměru nebo obdobném pracovněprávním
vztahu a budou pro žadatele provádět ověřování,
a doklad o splnění jejich kvalifikačních předpo-
kladů, kterými jsou středoškolské vzdělání a nej-
méně 5 let praxe v příslušném oboru nebo vysoko-
školské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru,

b) osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emi-
sích podle § 3b odst. 4 a pro certifikaci systému
kvality u osob podle § 3c odst. 1 až 3 vydané
akreditující osobou pověřenou podle zvláštního
právního předpisu11d),

c) popis pracovních postupů, metod a zásad, které
zajistí náležitou kontrolu plnění požadavků tohoto
zákona a prováděcího právního předpisu ze strany
certifikovaných osob podle § 3c odst. 1 až 3,

d) seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věro-
hodným způsobem provádět ověřování plnění po-
žadavků na kritéria udržitelnosti podle tohoto zá-
kona a prováděcího právního předpisu,

e) popis pracovních postupů, metod a zásad pro ově-
řování zprávy o emisích podle § 3b odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 9 až 21 se označují jako od-
stavce 10 až 22.

19. V § 15 odst. 13 se slova „§ 15 odst. 13“nahra-
zují slovy „odstavce 14“.

20. V § 15 odst. 16 písm. a) se slova „odstavce 12“
nahrazují slovy „odstavce 13“.

21. V § 15 odst. 21 se slova „odstavci 16“ nahra-
zují slovy „odstavci 17“ a slova „odstavce 19“ se na-
hrazují slovy „odstavce 20“.

22. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Autorizovaná osoba podle § 15 odst. 1
písm. f) je dále povinna

a) nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby,
kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky
pro jeho udělení,

b) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné
u prodejce či dovozce biomasy (§ 3c odst. 3) ověřit
plnění kritérií udržitelnosti stanovených provádě-
cím právním předpisem u nejméně 3 procent pěs-
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titelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce či
dovozce v uplynulém roce biomasu odebral,

c) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u vý-
robce či dovozce kapalných nebo plynných pro-
duktů určených k výrobě biopaliv a výrobce či
dovozce biopaliv, který odebíral biomasu přímo
od pěstitele, ověřit plnění kritérií udržitelnosti sta-
novených prováděcím právním předpisem u nej-
méně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž bio-
masu přímo odebral,

d) po provedení kontroly podle písmene a) vypraco-
vat zprávu se závěry kontroly a tuto zprávu ucho-
vávat nejméně po dobu pěti let,

e) v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií
udržitelnosti při kontrole podle písmene a) nepro-
dleně zaslat kopii zprávy podle písmene d) in-
spekci,

f) vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly
v předchozím roce při kontrole podle písmene a)
zjištěny žádné závažné nedostatky, zejména ne-
schopnost plnit požadavky podle § 3c odst. 5, do-
voz biomasy ze zemí, které nejsou uvedeny na se-
znamu v certifikátu, porušení povinnosti uvedené
v § 3c odst. 6 nebo závažné porušení povinnosti
uvedené v § 3c odst. 7,

g) zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů mi-
nisterstvu,

h) zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru
souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách
v uplynulém kalendářním roce.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

23. V § 27 odst. 1, 2, 4 a 5 se slova „do České
republiky“ zrušují.

24. V § 40 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) celní úřad osobě uvedené v § 3a odst. 1, nesplní-li
povinnost podle § 3b odst. 1,

e) inspekce osobě, která vydala prohlášení nebo dílčí
prohlášení v rozporu s § 3c odst. 7 nebo 9, a pěsti-
teli biomasy, který vydal samostatné prohlášení
v rozporu s § 3c odst. 8.“.

25. V § 40 odst. 12 se slova „§ 15 odst. 16, 17, 18
nebo 19“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 17 až 19 nebo 20“.

26. V § 40 odstavec 13 zní:

„(13) Pokutu až do výše 100 000 Kč uloží celní
úřad osobě uvedené v § 3a odst. 1, nesplní-li povinnost

podle § 3a odst. 5, 8 nebo 12 nebo § 3b odst. 3 ne-
bo 4.“.

27. V § 40 se na začátek odstavce 18 vkládá věta
„Pokuty uložené inspekcí nebo celním úřadem za po-
rušení povinností podle § 3a, 3b a 3c vybírají a vymáhají
celní úřady.“.

28. V § 42 se za písmeno b) vkládá nové písme-
no c), které zní:

„c) Ministerstvo zemědělství,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d)
až i).

29. V § 43 se za písmeno p) vkládá nové písme-
no q), které zní:

„q) vede seznam subjektů, kterým byl autorizovanou
osobou udělen certifikát podle § 3c odst. 5 a registr
osob podle § 3c odst. 9,“.

30. V § 43 písm. u) se slova „§ 15 odst. 1, 13 a 14“
nahrazují slovy „§ 15 odst. 1, 14 nebo 15“.

31. Za § 45 se vkládají nové § 45a až 45c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 45a

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství kontroluje přesnost,
úplnost a pravdivost (dále jen „správnost“) údajů uvá-
děných v prohlášeních podle § 3c odst. 3 a 4. Je-li zjiš-
těna nesprávnost údajů, dá Ministerstvo zemědělství
podnět inspekci k uložení pokuty a v řízení o uložení
pokuty poskytuje na vyžádání nezbytnou součinnost.
Kontrolní činností podle věty první může Ministerstvo
zemědělství pověřit právnickou osobu nebo organi-
zační složku státu.

§ 45b

Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství

(1) Právnickou osobu, která má provádět kontrolu
podle § 45a, vybere Ministerstvo zemědělství na zá-
kladě výsledku obchodní veřejné soutěže. Může se jí
zúčastnit právnická osoba, která prokáže, že

a) fyzické osoby, které jsou k ní v pracovním poměru
nebo obdobném pracovněprávním vztahu a které
budou provádět kontrolu, (dále jen „osoba prová-
dějící kontrolu“) splňují kvalifikační požadavky,
a to úplné střední odborné vzdělání v oboru ze-
mědělství nebo lesního hospodářství a nejméně
3 roky odborné praxe, nebo vysokoškolské vzdě-
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lání v oboru zemědělství nebo lesního hospodář-
ství a nejméně 1 rok odborné praxe,

b) má technické vybavení odpovídající předpokláda-
nému druhu a rozsahu činnosti.

(2) S právnickou osobou vybranou podle od-
stavce 1 nebo s organizační složkou státu, která má
provádět kontrolu podle § 45a, (dále jen „osoba pově-
řená Ministerstvem zemědělství“) uzavře Ministerstvo
zemědělství veřejnoprávní smlouvu na dobu určitou,
nejdéle však na 2 roky. Tato smlouva musí obsahovat
výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může Minister-
stvo zemědělství smlouvu vypovědět; patří k nim ze-
jména nesplnění povinnosti podle § 45c odst. 1, 3 až 5
nebo 6 anebo nesplnění podmínky, za níž byla smlouva
uzavřena.

(3) Osoby pověřené Ministerstvem zemědělství se
zveřejňují ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 45c

Kontrola osobou pověřenou
Ministerstvem zemědělství

(1) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je
povinna provádět kontrolní činnost v souladu s tímto
zákonem a jeho prováděcím právním předpisem a po-
skytovat Ministerstvu zemědělství

a) seznam kontrolovaných osob a kontrolní zprávy,
kdykoliv o to Ministerstvo zemědělství požádá,

b) souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a je-
jích výsledcích, a to v dohodnutém rozsahu vždy
k 31. lednu za uplynulý kalendářní rok.

(2) Kontrolovaná osoba je povinna

a) poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou
nezbytnou součinnost,

b) umožnit osobě provádějící kontrolu vstup do ob-
jektu souvisejícího s předmětem kontroly.

(3) Osoba provádějící kontrolu se při zahájení
kontroly prokáže písemným pověřením k výkonu kon-
troly. Po ukončení kontroly sepíše kontrolní zprávu,
která obsahuje popis zjištěných skutečností s označením
a podrobným zdůvodněním případné nesprávnosti úda-
je obsaženého v prohlášení podle § 3c odst. 3 nebo 4,
a kopii kontrolní zprávy předá kontrolované osobě.

(4) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je
povinna

a) předat kontrolní zprávu s označením nesprávnosti
údaje obsaženého v prohlášení podle § 3c odst. 3
nebo 4 inspekci,

b) oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou
osobu, která vydala prohlášení podle § 3c odst. 3
nebo 4 obsahující nepřesný, neúplný nebo neprav-
divý údaj,

c) v řízení o uložení sankce podle § 40 odst. 1
písm. e) poskytnout inspekci na vyžádání nezbyt-
nou součinnost.

(5) Osoba provádějící kontrolu je povinna šetřit
práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby
a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dověděla během výkonu kontroly; to neplatí, jde-li
o poskytnutí informace Ministerstvu zemědělství nebo
inspekci podle odstavce 4.

(6) Osoba provádějící kontrolu nesmí kontrolovat

a) osobu, ve které má majetkový podíl, nebo s níž má
uzavřený pracovní poměr nebo obdobný pracov-
něprávní vztah, anebo osobu, ve které má majet-
kový podíl osoba pověřená Ministerstvem země-
dělství,

b) osoby blízké.

(7) Pro zaměstnance zařazené do organizační
složky státu, která provádí kontrolu podle § 45a, platí
odstavce 3, 5 a 6 obdobně.“.

32. V § 46 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) ukládá pokuty za porušení povinností uvedených
v § 3c.“.

33. V § 46 odst. 2 písm. g) se slova „§ 15 odst. 13“
nahrazují slovy „§ 15 odst. 14“.

34. V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) správnost údajů uváděných v prohlášeních o shodě
s kritérii udržitelnosti podle § 3c odst. 1 a 2; v pří-
padě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti infor-
muje místně příslušný celní úřad.“.

35. V § 51 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová
písmena d) až f), která znějí:

„d) ukládají pokuty za nesplnění povinností podle § 3a
odst. 5, 8 a 12 a podle § 3b odst. 3 nebo 4,

e) kontrolují plnění povinnosti snižování emisí skle-
níkových plynů z paliv podle § 3b odst. 1 a uklá-
dají pokutu za její nesplnění,

f) kontrolují splnění podmínky uvedené v § 3c
odst. 1 písm. a), § 3c odst. 2 písm. a) a § 3c odst. 3
písm. a),“.
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Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena g)
až i).

36. V § 55 odst. 1 se za slovo „provedení,“ vklá-
dají slova „§ 3b odst. 7, § 3c odst. 11,“.

37. V § 55 odst. 2 se slova „§ 15 odst. 21“ nahra-
zují slovy „§ 15 odst. 22“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zprávu o emisích podle § 3b odst. 3 zákona č. 86/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, předloží osoby uvedené v § 3a odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, poprvé za kalendářní rok
2012 v termínu do 15. března 2013.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. III

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona
č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb. a zákona č. 95/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. r) se za slovo „denaturovaného“
vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopa-
liv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „kritéria
udržitelnosti biopaliv“)“ a za slova „odpadu“ se vklá-
dají slova „a splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.

2. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1
písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových
motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími
kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl to-
hoto metylesteru řepkového oleje musí činit nej-
méně 30 % objemových všech látek ve směsi ob-
sažených,“.

3. V § 45 odst. 2 písm. l) se za slova „zvláštně
denaturovaným“ vkládají slova „splňujícím kritéria
udržitelnosti biopaliv“, za slova „obecně denaturova-
ným“ se vkládají slova „splňujícím kritéria udržitelnosti
biopaliv“ a za slova „zvláštně denaturovaného“ a slova
„obecně denaturovaného“ se vkládají slova „splňujícího
kritéria udržitelnosti biopaliv“.

4. V § 45 odst. 2 písm. m) se za slovo „denaturo-
vaným“ vkládají slova „splňujícím kritéria udržitelnosti
biopaliv“.

5. V § 49 odst. 14 se za slovo „denaturovaného35)“
vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti bio-
paliv“.

6. V § 49 odst. 17 a 18 se za slovo „které“ vkládají
slova „splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které“.

7. V § 49 se na konci textu odstavce 19 doplňují
slova „a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv“.

8. V § 49 odst. 20 se za slova „§ 45 odst. 2
písm. l),“ vkládají slova „které splňují kritéria udržitel-
nosti biopaliv a“.

9. V § 54 odst. 3 se za slova „zvláštně denaturo-
vaného“ a slova „obecně denaturovaného35)“ vkládají
slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26,
27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c, a bodů 32, 34 a 35
a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Nečas v. r.
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