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ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve
znění zákona č. 322/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „státními orgány a orgány,
na které přešly úkoly státních orgánů (dále jen „státní
orgány“)“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

2. V § 1 odst. 1 se slova „občanů nebo organizací“
nahrazují slovy „fyzických nebo právnických osob“.

3. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Tento zákon upravuje

a) podmínky výkonu znalecké a tlumočnické čin-
nosti,

b) práva a povinnosti znalců a tlumočníků,

c) podmínky činnosti znaleckých ústavů,

d) působnost ministerstva spravedlnosti a krajských
soudů při výkonu státní správy znalecké a tlumoč-
nické činnosti,

e) odpovědnost za správní delikty při výkonu zna-
lecké a tlumočnické činnosti.“.

4. V § 2 odst. 1 části věty před středníkem se slovo
„vykonávají“ nahrazuje slovy „mohou vykonávat pou-
ze“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 12 odst. 2 se slova „státními
orgány“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

6. V § 3 odst. 2 se slovo „hluchoněmými“ nahra-
zuje slovy „neslyšícími a hluchoslepými“.

7. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) je státním občanem České republiky, občanem ji-
ného členského státu Evropské unie, kterému bylo
vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo po-
volení k trvalému pobytu na území České repu-
bliky, nebo státním příslušníkem jiného než člen-
ského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno

povolení k trvalému pobytu na území České repu-
bliky,“.

8. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová
písmena b) až d), která znějí:
„b) je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu,

c) je bezúhonný,

d) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu
znalců a tlumočníků pro porušení povinností po-
dle tohoto zákona,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena e)
až g).

9. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1
písm. c) nesplňuje fyzická osoba, která byla pravo-
mocně odsouzena

a) za úmyslný trestný čin, nebo

b) za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti
s výkonem činnosti znalce (tlumočníka),

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“.

10. V § 5 odst. 2 se slova „státní orgány“ nahrazují
slovy „orgány veřejné moci“ a slova „příslušné orgány
společenských organizací, jestliže to vyplývá z úkolů
těchto organizací“ se nahrazují slovy „občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestli-
že to vyplývá z předmětu jejich činnosti“.

11. V § 7 odst. 2 se slova „trvalé bydliště“ nahra-
zují slovy „místo trvalého pobytu, popřípadě místo
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu
cizince“.

12. V § 7 odst. 3 a v § 21 odst. 3 se slova „pově-
řenectvu Slovenské národní rady pro spravedlnost a“
zrušují.

13. V § 8 se slova ,,a ve stanovené lhůtě“ nahrazují
slovy ,, , ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a odvětví,
pro které byli jmenováni“.

14. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Orgány veřejné moci ustanovují zpravidla
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znalce (tlumočníky), kteří jsou zapsáni v seznamu toho
krajského soudu, v jehož obvodu má orgán veřejné
moci sídlo nebo pracoviště, a to po předchozím pro-
jednání se znalcem (tlumočníkem).“.

15. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

„§ 10a

(1) Znalec (tlumočník) je povinen zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své znalecké (tlumočnické) čin-
nosti, a to i po jejím skončení; to neplatí, použije-li
informace o těchto skutečnostech přiměřeným způso-
bem pro vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenlivosti jej
může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil,
nebo ten, pro nějž znaleckou (tlumočnickou) činnost na
základě smlouvy vykonal.

(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se
vztahuje i na konzultanty a další osoby, které se na
znalecké (tlumočnické) činnosti podílely. O povinnosti
mlčenlivosti je znalec (tlumočník) povinen tyto osoby
písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby zprostit
orgán veřejné moci, který znalce (tlumočníka) ustano-
vil, nebo ten, pro nějž znalec (tlumočník) znaleckou
(tlumočnickou) činnost na základě smlouvy vykonal.“.

16. V § 12 odst. 1 větě první a v § 22 odst. 1 se
slova „státním orgánem“ nahrazují slovy „orgánem ve-
řejné moci“.

17. V § 12 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Odmítne-li znalec (tlumočník) bez vážného důvodu
provést úkon, sdělí to orgán veřejné moci krajskému
soudu, v jehož seznamu je znalec (tlumočník) zapsán.“.

18. Na konci § 15 se doplňuje věta „Deník je mož-
no vést v listinné nebo elektronické podobě.“.

19. V § 16 odst. 2 se za slovo „je“ vkládá slovo
„zejména“.

20. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2
zní:

„Odměňování a náhrada nákladů
§ 17

(1) Znalec (tlumočník) má za podání posudku
(provedení tlumočnického úkonu) právo na odměnu.

(2) Je-li znalecký posudek (tlumočnický úkon) za-
dán orgánem veřejné moci, řídí se odměna ustanove-
ními prováděcího právního předpisu.

(3) Odměna podle odstavce 2 se stanoví podle
množství účelně vynaložené práce. Odměna se může

přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně
nebo ve stanovené lhůtě.

(4) Není-li odměna určena podle odstavců 2 a 3,
řídí se smlouvou mezi znalcem (tlumočníkem) a oso-
bou, která znalecký posudek (tlumočnický úkon) ob-
jednala.

(5) Odměna stanovená podle odstavců 1 až 4 se
zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty,
kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést
podle jiného právního předpisu2).

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.“.

21. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Je-li znalecký posudek (tlumočnický úkon)
zadán orgánem veřejné moci, má znalec (tlumočník)
dále právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil
v souvislosti se znaleckým posudkem (tlumočnickým
úkonem).“.

22. V § 18 odst. 2 se slova „ušlé mzdy“ nahrazují
slovy „ušlého výdělku“, slova „ke státnímu orgánu“ se
nahrazují slovy „k orgánu veřejné moci“ a slova „státní
orgán“ se nahrazují slovy „orgán veřejné moci“.

23. V 18 odst. 3 se slova „ke státnímu orgánu“
nahrazují slovy „k orgánu veřejné moci“.

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

„(4) Je-li odměna dohodnuta podle § 17 odst. 4
a není-li ve smlouvěmezi znalcem (tlumočníkem) a oso-
bou, která znalecký posudek (tlumočnický úkon) za-
dala, dohodnuto jinak, je v odměně zahrnuta i náhrada
nákladů.“.

25. V § 19 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 3 zní:

„(1) Odměnu a náhradu nákladů podle § 17 odst. 2
a 3 a § 18 odst. 1 až 3 je znalec (tlumočník) povinen
vyúčtovat zároveň s podáním posudku (provedením
tlumočnického úkonu)3). Její výši určí orgán, který
ustanovil znalce (tlumočníka), a to bez zbytečného od-
kladu, nejpozději do 2 měsíců od podání posudku (pro-
vedení tlumočnického úkonu). Odměnu a náhradu ho-
tových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu
po jejich přiznání, nejpozději do 30 dnů.

3) § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.“.

26. V § 19 odst. 2 se za slovo „odměn“ vkládají
slova „podle § 17 odst. 2 a 3“.
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27. § 20 včetně nadpisu zní:

„Pozastavení práva vykonávat činnost znalce
nebo tlumočníka

§ 20

(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda kraj-
ského soudu může rozhodnout o pozastavení práva
vykonávat činnost znalce (tlumočníka), pokud

a) bylo proti znalci (tlumočníkovi) zahájeno trestní
stíhání pro úmyslný trestný čin; toto pozastavení
končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým se toto trestní stíhání končí,

b) bylo zahájeno řízení o způsobilosti znalce (tlu-
močníka) k právním úkonům; toto pozastavení
končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým se řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka)
k právním úkonům končí, nebo

c) má na základě pravomocného rozhodnutí nastou-
pit výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody.

(2) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda kraj-
ského soudu rozhodne o pozastavení práva vykonávat
činnost znalce (tlumočníka), pokud o to znalec (tlu-
močník) z vážných důvodů sám požádá, nejdéle však
na 4 roky.

(3) Opravné prostředky proti rozhodnutí vyda-
nému podle odstavce 1 nemají odkladný účinek.

(4) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost
znalce (tlumočníka) nesmí znalec (tlumočník) vykoná-
vat znaleckou (tlumočnickou) činnost.

(5) Pozastavení práva vykonávat činnost znalce
(tlumočníka) a ukončení pozastavení tohoto práva po-
dle odstavců 1 a 2 zaznamená ministerstvo spravedl-
nosti nebo předseda krajského soudu v seznamu znalců
a tlumočníků bez odkladu, nejpozději však do 15 pra-
covních dnů poté, co se rozhodnutí o pozastavení práva
vykonávat činnost znalce (tlumočníka) stalo vykonatel-
ným nebo kdy se ministerstvo spravedlnosti, nebo
předseda krajského soudu dozvěděli o ukončení poza-
stavení tohoto práva.“.

28. Za § 20 se vkládají nové § 20a až 20c, které
včetně nadpisu znějí:

„Zánik práva vykonávat znaleckou
nebo tlumočnickou činnost

§ 20a

Právo vykonávat znaleckou (tlumočnickou) čin-
nost zaniká znalci (tlumočníkovi)

a) smrtí,

b) prohlášením za mrtvého, a to ke dni nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo
omezením způsobilosti k právním úkonům, a to
ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kte-
rým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven
nebo kterým byla jeho způsobilost k právním
úkonům omezena,

d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin
nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní
trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem čin-
nosti znalce (tlumočníka),

e) pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze se-
znamu znalců a tlumočníků podle § 25a odst. 3,
nebo

f) na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze se-
znamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu
spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu,
a to uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém
byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlu-
močníků ministerstvu spravedlnosti nebo předse-
dovi krajského soudu doručena.

§ 20b

(1) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda kraj-
ského soudu rozhodne o zániku práva vykonávat zna-
leckou (tlumočnickou) činnost, pokud se dodatečně
zjistí, že znalec (tlumočník) nesplňuje některou z pod-
mínek pro jeho jmenování, anebo jestliže tyto pod-
mínky odpadly.

(2) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda kraj-
ského soudu může rozhodnout o zániku práva vyko-
návat znaleckou (tlumočnickou) činnost, pokud znalec
(tlumočník) dlouhodobě nemůže pro zdravotní nebo
jiné závažné důvody řádně vykonávat svoji činnost
a nemá pozastavené právo vykonávat činnost znalce
(tlumočníka) podle § 20, nebo pokud tyto zdravotní
nebo jiné závažné důvody trvají i po ukončení poza-
stavení tohoto práva.

§ 20c

(1) Zanikne-li znalci (tlumočníkovi) právo vyko-
návat znaleckou (tlumočnickou) činnost, vyškrtne se
znalec (tlumočník) ze seznamu znalců a tlumočníků.

(2) Vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků
zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda
krajského soudu v seznamu znalců a tlumočníků bez
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odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co
se dozvěděli o zániku práva vykonávat znaleckou (tlu-
močnickou) činnost nebo kdy se rozhodnutí o zániku
práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) stalo vy-
konatelným. O záznamu o vyškrtnutí ze seznamu
znalců a tlumočníků se vyrozumí ten, jehož se to
týká.“.

29. § 21 zní:

„§ 21

(1) Znaleckými ústavy jsou právnické osoby nebo
jejich organizační složky, které jsou specializovány na
znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znalec-
kých ústavů.

(2) Seznam znaleckých ústavů vede a o zápisu do
něj rozhoduje ministerstvo spravedlnosti.

(3) Seznam znaleckých ústavů se člení na dva od-
díly. Do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů se
zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné vý-
zkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva
nebo jejich organizační složky vykonávající vědecko-
výzkumnou činnost v příslušném oboru. Tyto ústavy
jsou určeny především pro zpracování znaleckých po-
sudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících
zvláštního vědeckého posouzení. Do prvního oddílu
seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle od-
stavce 1.

(4) Vysokou školu nebo její součást lze zapsat do
seznamu znaleckých ústavů, má-li v příslušném nebo
příbuzném oboru akreditován doktorský studijní pro-
gram.

(5) Orgány veřejné moci mohou požádat znalecké
ústavy zapsané v oddílu druhém, aby podaly posudek,
pouze jde-li o případ podle odstavce 3 věty druhé.“.

30. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které znějí:

„§ 21a

Poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu
s povahou právnické osoby nebo předmětem její čin-
nosti.

§ 21b

(1) Žadatele lze zapsat do prvního oddílu seznamu
znaleckých ústavů, jen pokud

a) alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměst-
nanci v pracovním poměru, kteří pro něj vykoná-
vají znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro

požadované obory a nevykonávají znaleckou čin-
nost v daném oboru v jiném znaleckém ústavu za-
psaném v prvním oddílu; postačí však, pokud dvě
z těchto osob jsou znalci zapsanými pro příbuzný
obor, a

b) má odpovídající materiální a personální vybavení
pro výkon znalecké činnosti.

(2) Tyto podmínky musí být splněny pro každý
obor, který je předmětem návrhu na zápis.

(3) Žadatele zapsat nelze, pokud

a) byl v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu
znaleckých ústavů,

b) byl jeden z jeho společníků, členů nebo zaměst-
nanců, který pro žadatele vykonával znaleckou
činnost, v posledních třech letech vyškrtnut ze se-
znamu znalců a tlumočníků, nebo

c) byl jeden z jeho společníků nebo členů v posled-
ních třech letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých
ústavů.

(4) Je-li žadatelem akciová společnost, pak její zá-
kladní kapitál musí být tvořen akciemi na jméno.

(5) Je-li žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu
znaleckých ústavů podnikatelem, musí požadovaný
rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu
podnikání (činnosti) zapsanému v obchodním nebo ji-
ném rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být vy-
jádřen identickými výrazy.“.

31. V § 24 odst. 1 se slova „Státní orgán“ nahrazují
slovy „Orgán veřejné moci“.

32. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.

33. Za oddíl IV se vkládá nový oddíl V, který
včetně nadpisů zní:

„Oddíl V

Správní delikty

§ 25a

Přestupky

(1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím,
že

a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v roz-
poru s § 8,

b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10,

c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle
§ 10a nebo o této povinnosti nepoučí další osoby,
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které se podílely na znalecké (tlumočnické) čin-
nosti,

d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek (provede
tlumočnický úkon) ve věci, z níž byl jako znalec
(tlumočník) vyloučen,

e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne
orgánu veřejné moci podat znalecký posudek
(provést tlumočnický úkon),

f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo ne-
připojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek
(ověřovaný překlad),

g) v rozporu s § 15 nevede znalecký (tlumočnický)
deník nebo ho nevede řádně,

h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje od-
měnu za podání znaleckého posudku (provedení
tlumočnického úkonu),

i) v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce
(tlumočníka) v době pozastavení práva vykonávat
tuto činnost.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se
neoprávněně vydává za znalce (tlumočníka) nebo zna-
lecký ústav anebo vykonává znaleckou (tlumočnickou)
činnost v rozporu s § 2 odst. 1.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g)
nebo h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do
100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlu-
močníků. Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit po-
kutu do 200 000 Kč.

(4) Při stanovení druhu a výměry sankce za pře-
stupek podle odstavce 3 se přihlédne též ke skutečnosti,
zda již v minulosti byla znalci (tlumočníkovi) udělena
výstraha podle § 25d.

§ 25b

Správní delikty právnických osob

(1) Ústav se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v roz-
poru s § 8,

b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10,

c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké čin-
nosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle
§ 10a,

d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci,
z níž byl jako ústav vyloučen,

e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne
orgánu veřejné moci podat znalecký posudek,

f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo ne-
připojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek,

g) v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho
nevede řádně,

h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje od-
měnu za podání znaleckého posudku.

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 2
odst. 1 nebo § 21.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),
g) nebo h) se uloží pokuta do 100 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) pokuta
do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých
ústavů. Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží po-
kuta do 400 000 Kč.

(4) Při určení druhu a výměry sankce ústavu nebo
právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho ná-
sledkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke
skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena
výstraha podle § 25d.

(5) Ústav nebo právnická osoba za správní delikt
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní po-
vinnosti zabránil.

§ 25c

Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo spravedlnosti nebo
předseda krajského soudu.

(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne,
kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uply-
nutím 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl
znalec (tlumočník) uznán vinným ze spáchání přestup-
ku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze spá-
chání správního deliktu, zaznamená ministerstvo spra-
vedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu
znalců a tlumočníků nebo v seznamu znaleckých
ústavů bez odkladu, nejpozději však do 15 pracovních
dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci.
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(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

§ 25d

Výstraha

Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto
zákonem nelze posoudit jako správní delikt postiži-
telný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako pře-
stupek podle zákona o přestupcích anebo jako trestný
čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda
krajského soudu udělit znalci (tlumočníkovi) nebo
ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání výstrahy se
části druhá a třetí správního řádu nepoužijí.“.

Dosavadní oddíl V se označuje jako oddíl VI.

34. V nadpisu oddílu VI se za slovo „Ustanovení“
vkládá slovo „společná,“.

35. Za nadpis oddílu VI se vkládají nové § 25e
a 25f, které znějí:

„§ 25e

K rozhodování podle tohoto zákona si minister-
stvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu
může vyžádat vyjádření poradního orgánu podle § 16,
stanovisko profesních sdružení nebo zájmových sdru-
žení sdružujících znalce (tlumočníky).

§ 25f

Nadřízeným správním orgánem předsedy kraj-
ského soudu je ministerstvo spravedlnosti.“.

36. Na konci § 26 se doplňuje věta ,,Ministerstvo
spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvě-
tví, u nichž může taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační
předpoklady.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o jmenování nebo o odvolání znalce (tlu-
močníka), která nebyla pravomocně skončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

2. Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké
činnosti podle dosavadních právních předpisů, který
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje pod-

mínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů podle
§ 21 až 21b ve znění tohoto zákona, je oprávněn vy-
konávat znaleckou činnost po dobu jednoho roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do jednoho roku
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona upraví své
vnitřní poměry tak, aby splňoval podmínky pro zápis
do seznamu znaleckých ústavů podle § 21 až 21b ve
znění tohoto zákona.

3. Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké
činnosti podle dosavadních právních předpisů doloží
Ministerstvu spravedlnosti splnění podmínek pro zápis
do seznamu znaleckých ústavů podle § 21 až 21b ve
znění tohoto zákona ve lhůtě do jednoho roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Lhůta podle § 4 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, počíná běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

5. Odměňování a náhrada nákladů za podání po-
sudku (provedení tlumočnického úkonu), byl-li znalec
(tlumočník) ustanoven nebo byla-li smlouva se znalcem
(tlumočníkem) uzavřena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se řídí podle dosavadních právních
předpisů, s výjimkou § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

6. Nabylo-li rozhodnutí soudu o zbavení způso-
bilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti
k právním úkonům znalce nebo tlumočníka právní
moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na-
stává účinek podle § 20a písm. c) zákona č. 36/1967 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Ustanovení § 20a písm. d) zákona č. 36/1967
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije, byl-li znalec nebo tlumočník pra-
vomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za
nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výko-
nem činnosti znalce (tlumočníka) ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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445

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících
s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců

a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních

zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 218/2002 Sb., 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. 131/2003 Sb.,
zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/
/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zá-
kona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo „2012“ na-
hrazuje číslem „2015“.

2. V § 235 odst. 1 a v § 238 odst. 5 se číslo „2014“
nahrazuje číslem „2017“.

3. V § 250 se číslo „2015“ nahrazuje číslem
„2018“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o službě státních

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve

správních úřadech (služební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o službě státních za-
městnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřa-
dech (služební zákon), ve znění zákona č. 281/2003 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 531/2006 Sb. a zákona
č. 381/2008 Sb., se číslo „2012“ nahrazuje číslem
„2015“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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446

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011

o kritériích udržitelnosti biopaliv

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/
/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dal-
ších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zá-
kona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona
č. 221/2011 Sb. a zákona č. 288/2011 Sb., (dále jen „zá-
kon“) k provedení § 3b odst. 7 a § 3c odst. 11 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví kritéria udržitelnosti biopa-
liv, požadavky na systém kvality a hmotnostní bilance,
náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kri-
térii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení
pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěsti-
tele biomasy podle § 3c odst. 8 zákona, náležitosti cer-
tifikátů podle § 3c odst. 1 až 3 zákona a základní hod-
notu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní
pohonné hmoty.

§ 2

Kritéria udržitelnosti

(1) Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud

a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle
odstavce 3,

b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje poža-
davky uvedené v odstavcích 4 až 7 a

c) biomasa použitá k jejich výrobě byla vypěstována

v souladu s požadavky a normami podle společ-
ných pravidel pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky Evropské unie2), jde-
-li o biomasu vypěstovanou na území členského
státu Evropské unie.

(2) Biopaliva vyrobená z odpadu3) nebo zbytků,
které nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybo-
lovu nebo lesnictví, splňují kritéria udržitelnosti, pokud
vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle od-
stavce 3.

(3) Úspora emisí skleníkových plynů při použí-
vání biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti oproti
emisím skleníkových plynů vznikajících v celém život-
ním cyklu referenční fosilní pohonné hmoty musí činit
nejméně

a) 35 % do 31. prosince 2016,

b) 50 % od 1. ledna 2017,

c) 60 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobe-
ných ve stacionárním zdroji, uvedeném do pro-
vozu 1. ledna 2017 nebo později.

Hodnota emisí skleníkových plynů při používání bio-
paliv se stanoví podle § 3. Hodnota emisí skleníkových
plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční
fosilní pohonné hmoty je stanovena v bodě 3 části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí
pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické roz-
manitosti. Půda s vysokou hodnotou biologické roz-
manitosti je půda, která měla ke dni 1. ledna 2008 nebo
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později jeden z uvedených statusů, a to bez ohledu na
to, zda ho stále ještě má, či nikoliv:

a) les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde
nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti
a kde nejsou významně narušeny ekologické pro-
cesy,

b) oblasti stanovené

1. zákonem o ochraně přírody a krajiny4), prová-
děcím předpisem nebo příslušným orgánem
k účelům ochrany přírody, nebo

2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 7c
odst. 5 ve spojení s čl. 7b odst. 3 písm. b)
bodem ii) směrnice 2009/30/ES za účelem
ochrany vzácných nebo ohrožených eko-
systémů či druhů,

pokud pěstování biomasy zasahuje do uvedených
účelů ochrany přírody,

c) vysoce biologicky rozmanité travní porosty, a to

1. travní porosty, které by bez lidského zásahu
zůstaly zachovány jako takové a jež stále vy-
kazují přirozené složení druhů a ekologické
charakteristiky a procesy,

2. porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly
zachovány jako travní porosty a jsou druhově
bohaté a neznehodnocené, pokud není proká-
záno, že získávání biomasy je nezbytné k ucho-
vání statusu travních porostů.

Za vysoce biologicky rozmanité travní porosty se
považují plochy s výskytem biotopů uvedených
v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud Evropská
komise opatřením vydaným na základě čl. 7b
odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2009/30/
/ES nestanoví jinak.

(5) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí
pocházet z půdy s velkou zásobou uhlíku. Půda s vel-
kou zásobou uhlíku je půda, která měla ke dni 1. ledna
2008 jeden z uvedených statusů a již ho nemá:

a) mokřad, kterým se rozumí půda pokrytá nebo na-
sycená vodou trvale nebo po významnou část
roku,

b) plocha o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyš-
šími než pět metrů a pokryvem koruny tvořícím
více než 30 % nebo se stromy schopnými dosáh-
nout těchto limitů v daném místě,

c) plocha o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyš-
šími než pět metrů a pokryvem koruny tvořícím
10 % až 30 % nebo se stromy schopnými dosáh-
nout těchto limitů v daném místě, pokud není pro-
kázáno, že při uplatnění metodiky stanovené v čás-
ti B přílohy č. 1 k tomuto nařízení je zásoba
uhlíku v oblasti, předtím než došlo k přeměně
půdy, a po její přeměně, taková, že by podmínky
stanovené v odstavci 3 byly splněny.

Tento odstavec se nepoužije, pokud v době, kdy byla
biomasa vypěstována, měla půda stejný status jako
1. ledna 2008.

(6) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí
pocházet z půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008 raše-
liništěm, pokud není prokázáno, že její pěstování a zís-
kávání nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované
půdy.

(7) Biomasa vypěstovaná na území Evropské unie
do 31. prosince 2011 včetně splňuje kritéria udržitel-
nosti.

(8) Biopaliva a kapalné nebo plynné produkty
určené k výrobě biopaliv (dále jen „meziprodukt“) vy-
robené na území Evropské unie do 31. prosince 2011
včetně splňují kritéria udržitelnosti.

§ 3

Způsob stanovení úspory emisí skleníkových plynů

(1) Ke stanovení úspory emisí skleníkových plynů
se použije

a) standardních hodnot emisí skleníkových plynů
uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto naří-
zení,

b) výpočtu ze skutečných hodnot zjištěných způso-
bem uvedeným v části B přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, nebo

c) výpočtu podle vzorce uvedeného v bodě 1 části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení za použití dílčích
standardních hodnot emisí skleníkových plynů
uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto naří-
zení.

(2) Standardní hodnoty podle odstavce 1 písm. a)
lze použít pouze tehdy, pokud je hodnota roční emise
skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvola-
ných změnou využití půdy vypočtená způsobem podle
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bodu 6 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení menší
nebo rovna nule. Standardní hodnoty uvedené u polo-
žek 1 až 24 v části A a dílčí standardní hodnoty pro
pěstování uvedené u položek 1 až 18 v bodu 1 části C
přílohy č. 1 k tomuto nařízení lze použít, je-li biomasa

a) pěstována mimo členské státy Evropské unie,

b) pěstována v členských státech Evropské unie v ob-
lastech, které jsou uvedeny v seznamech podle
čl. 19 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, nebo čl. 7d
odst. 2 směrnice 2009/30/ES, nebo

c) odpadem nebo zbytkem, který nepochází ze ze-
mědělství, lesnictví, akvakultury nebo rybolovu.

(3) Pokud je biomasa pěstována na orné půdě5),
která měla statut orné půdy před 1. lednem 2008, jsou
roční emise skleníkových plynů ze změn v zásobě
uhlíku vyvolané změnou využití půdy považovány za
rovné nule.

(4) Ministerstvo životního prostředí zpřístupňuje
seznam oblastí podle odstavce 2 písm. b) způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 4

Základní hodnota produkce emisí skleníkových
plynů pro fosilní pohonné hmoty

Základní hodnota produkce emisí skleníkových
plynů pro fosilní pohonné hmoty podle § 3b odst. 1
zákona činí 83,8 gCO2ekv/MJ.

§ 5

Systém kvality a hmotnostní bilance

(1) Systém kvality podle § 3c odst. 5 zákona musí
v jakémkoliv okamžiku umožňovat prokázání původu
biomasy, meziproduktů a samotných biopaliv a musí
zahrnovat

a) zavedení a vykazování systému hmotnostní bi-
lance prokazujícího plně původ biomasy, mezi-
produktů nebo samotných biopaliv splňujících
kritéria udržitelnosti při jejich mísení s produkty,
které nesplňují kritéria udržitelnosti,

b) vedení evidence příchozích a odchozích produktů
a jejich evidenční provázání na přijatá samostatná
prohlášení, přijatá a vydaná dílčí prohlášení
o shodě a přijatá a vydaná prohlášení o shodě s kri-
térii udržitelnosti; tyto informace se uchovávají

pro účely ověřování autorizovanou osobou a pro
účely kontroly Ministerstvem zemědělství nebo
osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství
nebo Českou inspekcí životního prostředí po
dobu nejméně 5 let,

c) vedení evidence vnitropodnikových procesů, zajiš-
ťujících správnost a průkaznost postupů podle pís-
men a) a b).

(2) Systém hmotnostní bilance umožňuje, aby do-
dávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které spl-
ňují kritéria udržitelnosti podle § 2, byly míseny, přes-
tože vykazují rozdílnou produkci emisí skleníkových
plynů, a dále musí zajistit, aby

a) informace ohledně hmotností i produkce emisí
skleníkových plynů u jednotlivých příchozích do-
dávek biomasy, meziproduktů nebo biopaliv byly
součástí dokumentace doprovázející směs,

b) součet hmotností i produkce emisí skleníkových
plynů u dodávek splňujících kritéria udržitelnosti
přidaných do směsi se rovnal nebo byl větší než
součet hmotností i produkce emisí skleníkových
plynů dodávek splňujících kritéria udržitelnosti
odebraných ze směsi; tato bilance musí být uza-
vřena vždy nejpozději k poslednímu dni platnosti
certifikátu podle § 3c odst. 1 až 3 zákona, ne však
dříve než 30 dní před koncem jeho platnosti; pří-
chozí a odchozí dodávky biomasy, meziproduktů
nebo biopaliv, které byly nakoupeny nebo pro-
dány po dni uzavření hmotnostní bilance do po-
sledního dne platnosti certifikátu včetně, se zapo-
čítávají do následujícího bilančního období,

c) v případě smíchání produktů splňujících kritéria
udržitelnosti podle § 2 s produkty, které tato kri-
téria nesplňují, množství udržitelných produktů
přidaných do směsi bylo zjištěno předem a množ-
ství produktů, které budou ze směsi odebrány
a mají sloužit jako produkty splňující kritéria
udržitelnosti podle § 2, nebylo vyšší než množství
udržitelných produktů do směsi přidaných.

(3) Náležitosti evidencí podle odstavce 1 u osob
podle § 3c odst. 1 až 3 zákona jsou stanoveny v části A
přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Náležitosti dokumentace a evidence pěstitele
biomasy jsou stanoveny v části B přílohy č. 3 k tomuto
nařízení.
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§ 6

Náležitosti dokumentů

(1) Náležitosti certifikátu podle § 3c odst. 1 až 3
zákona jsou stanoveny v části A přílohy č. 2 k tomuto
nařízení.

(2) Náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udrži-
telnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitel-
nosti a samostatného prohlášení pěstitele biomasy o spl-
nění kritérií udržitelnosti jsou stanoveny v částech B
až D přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

Přechodné ustanovení

Na biopalivo vyrobené ve stacionárním zdroji
uvedeném do provozu přede dnem 24. ledna 2008 se
úspora podle § 2 odst. 3 písm. a) vztahuje ode dne
1. dubna 2013.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 446/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 446/2011 Sb.
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447

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona
o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany,

pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 k provedení
§ 12 odst. 1 a § 154 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 34
odst. 3 k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b)
zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a kon-
cesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení
finančních limitů pro účely zákona o veřejných

zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou
republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí

zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách

v eurech na českou měnu,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finanč-
ních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,
o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –

Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční
limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o ve-
řejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění
nařízení vlády č. 474/2009 Sb. a nařízení vlády č. 276/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „(2009/C
292/01)“ nahrazují slovy „(2011/C 353/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu
2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně pra-

hových hodnot používaných při postupech zadávání zaká-
zek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2
písm. a) se částka „3 236 000 Kč“ nahrazuje částkou
„3 256 000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 2 odst. 2 písm. b)
úvodní části ustanovení se částka „4 997 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „5 010 000 Kč“.

5. V § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 písm. c)
a v § 2 odst. 4 písm. a) se částka „10 020 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „10 021 000 Kč“.

6. V § 2 odst. 3 a v § 2 odst. 4 písm. b) se částka
„125 451 000 Kč“ nahrazuje částkou „125 265 000 Kč“.

7. V § 3 písm. a) se částka „19 419 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „18 789 000 Kč“.

8. V § 3 písm. b) se částka „2 071 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „2 004 000 Kč“.

9. V § 3 písm. c) se částka „25 893 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „25 053 000 Kč“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým
se stanoví finanční limity pro účely koncesního
zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění
nařízení vlády č. 474/2009 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „(2009/C
292/01)“ nahrazují slovy „(2011/C 353/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
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„2) Nařízení Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu
2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně pra-
hových hodnot používaných při postupech zadávání zaká-
zek.“.

3. V § 2 odst. 1 a 2 se částka „125 451 000 Kč“
nahrazuje částkou „125 265 000 Kč“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Jankovský v. r.
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448

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f)
a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/
/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení
vlády č. 381/2010 Sb. a nařízení vlády č. 44/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 se písmeno e) zrušuje.

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

2. V § 4 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

3. V § 4 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

4. V § 5 odst. 4 se za slova „záchranné služby“

vkládají slova „nebo je lékařem orgánu sociálního za-
bezpečení29)“.

Poznámka pod čarou č. 29 zní:

„29) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 5 odst. 5 se slova „který získal odbornou
kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c),
a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditova-
ném bakalářském nebo magisterském studijním pro-
gramu,“ včetně poznámky pod čarou č. 18c zrušují.

6. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

7. V § 6 se věta druhá zrušuje.

8. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

10. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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11. Příloha č. 6 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 6.

12. V příloze č. 6 v I. skupině – Práce se zvýšenou
mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným ri-
zikem ohrožení zdraví nebo života se čárka na konci
bodu 3.2. nahrazuje tečkou a bod 3.3. se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na
Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14,
tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-
-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečáko-
va 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví,
Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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