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ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 14. června 2012

o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně
České republiky:

Čl. 1

Parlament České republiky souhlasí se změnami
státních hranic České republiky s Rakouskou republi-
kou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakous-
kou republikou o změnách průběhu společných stát-
ních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změ-
nách Smlouvy mezi Československou socialistickou re-
publikou a Rakouskou republikou o společných
státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění

Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsané v Praze dne
3. listopadu 2011.

Čl. 2

Změny státních hranic České republiky podle
Smlouvy uvedené v čl. 1 nabývají platnosti dnem, kdy
vstoupí v platnost tato Smlouva.

Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. června 2012,

kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., se
mění takto:

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

„§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo pou-
žitelné předpisy Evropské unie1) výkon státní správy
v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskyto-
vatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého
rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu ve-
řejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé
otázky součinnosti České republiky s Evropskou ko-
misí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy
s poskytováním veřejné podpory a podpory malého
rozsahu související.

1) Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o pou-
žití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského spole-
čenství na určité kategorie horizontální státní podpory.
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy
o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004,
kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o zalo-
žení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)
č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

de minimis v produkčním odvětví zemědělských pro-
duktů.“.

2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) veřejnou podporou podpora vymezená v člán-
ku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

b) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na
základě přímo použitelných právních předpisů
Evropské unie o podpoře de minimis7),

c) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „posky-
tovatel“) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné
podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory
rozhoduje vláda České republiky, rozumí se po-
skytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední
správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné
podpory nebo návrh programu veřejné podpory
předložil vládě České republiky,

d) poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo
rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu,

e) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“)
fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch
bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,

f) příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo
právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskyt-
nutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,

g) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství
nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své pů-
sobnosti centrální koordinační, poradenskou, kon-
zultační a monitorující činnost v oblasti veřejné
podpory,

h) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den,
kdy příjemci podpory malého rozsahu na tuto
podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem
právního nároku se rozumí den, kdy nabyl práv-
ních účinků právní úkon, na jehož základě byla
podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta.
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7) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)
č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v produkčním odvětví zemědělských pro-
duktů.“.

3. V § 3 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých
veřejných podporách na území České republiky,“.

4. V § 3 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová
písmena h) až j), která znějí:

„h) vydává poskytovatelům stanovisko k podpoře ma-
lého rozsahu před jejím poskytnutím, zejména zda
jde o podporu malého rozsahu a zda jsou naplněny
podmínky pro její poskytnutí,

i) přezkoumává splnění povinnosti podle § 3a odst. 4
a ukládá opatření k nápravě,

j) vede řízení podle § 8c odst. 2,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena k)
a l).

5. V § 3 odst. 3 písm. k) a v § 3a odst. 3 písm. b)
se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

6. V § 3a odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „Poskytovatel“ vkládají slova „podpory malého
rozsahu“.

7. V § 3a odst. 3 písm. a) se za slovo „příjemci“
vkládají slova „podpory malého rozsahu“ a slova
„Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evrop-
ské unie“.

8. V § 3a odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovatel podpory malého rozsahu uvede
v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu
název přímo použitelného předpisu Evropské unie, po-
dle kterého byla podpora malého rozsahu poskyt-
nuta7); do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí pod-
pory zaznamená poskytovatel podpory malého roz-
sahu do centrálního registru údaje o poskytnuté pod-
poře malého rozsahu a o jejím příjemci.“.

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „mimo oblast
zemědělství a rybolovu“ zrušují a slova „mimo oblast
zemědělství a rybolovu; podrobnosti o plnění této po-

vinnosti stanoví prováděcí právní předpis“ se nahrazují
slovy „ ; informace, které je poskytovatel povinen
koordinačnímu orgánu předložit, stanoví přímo použi-
telný předpis Evropské unie8)“ a doplňuje se věta „In-
formace je poskytovatel povinen koordinačnímu
orgánu zaslat i v případě, že v daném roce nevyplatil
v rámci oznámené veřejné podpory žádné pro-
středky,“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Příloha III nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne
21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES)
č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k člán-
ku 93 Smlouvy o založení ES.“.

10. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Mlčenlivost

Zaměstnanci koordinačního orgánu vykonávající
činnost, při níž se dozví skutečnost tvořící předmět ob-
chodního tajemství nebo důvěrnou informaci, jsou po-
vinni o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost trvá
i po skončení jejich pracovněprávního vztahu. Povin-
nost mlčenlivosti neplatí, jestliže zaměstnanci podávají
o takových skutečnostech a údajích svědectví orgánům
činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem,
popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu
podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti za-
chovávat mlčenlivost není poskytnutí informací a údajů
Komisi, Úřadu, ministerstvu nebo jiným správním
orgánům pro účely výkonu jejich působnosti nebo po-
vinností. V takovém případě je příjemce povinen zajistit
stejnou úroveň důvěrnosti informací a údajů jako pře-
dávající. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenli-
vost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí koordinačního
orgánu nebo jím pověřený pracovník.“.

11. Nadpis nad § 8a zní: „Správní delikty“.

12. V § 8a odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „se jako poskytovatel“ vkládají slova „nebo po-
skytovatel podpory malého rozsahu“.

13. V § 8a odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) neuvede název přímo použitelného předpisu
Evropské unie v právním úkonu poskytnutí pod-
pory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b)
až d).
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14. V § 8a odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

15. V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou
opatřením k nápravě podle § 8c.“.

16. V § 8a odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo b)“.

17. V § 8a odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. e),“.

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

18. V § 8a odst. 3 písm. c) se slovo „b)“ nahrazuje
slovem „c)“.

19. V § 8a odst. 3 písm. d) se slovo „c)“ nahrazuje
slovem „d)“.

20. Za § 8b se vkládá nový § 8c, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 8c

Opatření k nápravě

(1) Jestliže koordinační orgán zjistí, že poskytova-
tel podpory malého rozsahu neuvedl název přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu
poskytnutí podpory malého rozsahu nebo nezazname-
nal do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře
a o jejím příjemci podle § 3a odst. 4, může uložit po-
skytovateli opatření k nápravě, a to

a) povinnost dodatečně označit poskytnutou pod-
poru jako podporu malého rozsahu, nebo

b) povinnost provést záznam do centrálního registru;
k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě.

(2) Řízení o přezkoumání splnění povinnosti po-
dle § 3a odst. 4 může koordinační orgán zahájit nejdéle
do 3 let ode dne poskytnutí podpory malého rozsahu.“.

21. V § 8b se odstavec 6 zrušuje.

22. V § 9 odst. 1 se slova „Koordinační orgán“
nahrazují slovy „Ministerstvo zemědělství a Úřad“
a slova „formu a obsah plnění informační povinnosti
poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a)“ se nahrazují
slovy „obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel pod-
pory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrál-
ního registru, a postup při jejich zaznamenávání“.

23. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění
informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře,
se zrušuje.

Čl. III

Účinnost

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

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. června 2012,

kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rybářství

Čl. I

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu ry-
bářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských ry-
bolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.
a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).“.

2. V § 21 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

3. V § 30 odst. 1 se na konci písmene h) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) neoprávněně chytá ryby.“.

4. V § 30 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta
„Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží pokuta
do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz
činnosti do jednoho roku.“.

5. V § 31 odst. 8 se slova „krajem v přenesené pů-
sobnosti jsou příjmem příslušného kraje“ nahrazují
slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností
jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. II

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zá-

kona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/
/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona
č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zá-
kona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/
/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/
/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006
Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb.,
zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/
/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb.,
zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/
/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010
Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se
mění takto:

1. Nadpis § 35 zní: „Přestupky na úseku země-
dělství a myslivosti“.

2. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „o ochraně ze-
mědělského půdního fondu, o myslivosti nebo o rybář-
ství“ nahrazují slovy „o ochraně zemědělského půdní-
ho fondu nebo o myslivosti“.
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3. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „nebo chytá
ryby“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. III

1. Řízení o přestupcích nebo jiných správních de-
liktech na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb.
nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravo-
mocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních před-
pisů.

2. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží
nebo krajem v přenesené působnosti podle zákona
č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 14. června 2012,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/
/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009
Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,
zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/
/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1, 1a, 2, 31 a 32 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné
předpisy Evropské unie31), 32), a upravuje některé pod-
mínky podnikání1a) významné pro ochranu spotřebi-
tele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele
a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo
jiných právnických osob založených k ochraně spotře-
bitele.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o ne-
kalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitř-
ním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/
/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se křišťálového skla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližo-
vání právních a správních předpisů členských států týkají-

cích se označování materiálů používaných v hlavních čás-
tech obuvi prodávané spotřebiteli.
Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná po-
vaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo
bezpečnost spotřebitelů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji
a výměně.

1a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění poz-

dějších předpisů.
31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011

ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejí-
cím označování materiálového složení textilních výrobků
a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evrop-
ského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na
trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.

2. V § 2 se písmena g) až i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až s) se označují jako písmena g)
až o).

3. V § 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 23 odst. 1 se slova „a 15“ nahrazují slo-
vy „a 16“.

5. V § 23 se za odstavec 13 vkládá nový odsta-
vec 14, který zní:

„(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad
dodržováním povinností nebo požadavků stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie, který
upravuje názvy textilních vláken a související označo-
vání materiálového složení textilních výrobků31). Po-
stup při provádění dozoru se řídí též přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví po-
žadavky na dozor nad trhem týkající se uvádění vý-
robků na trh32).“.
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Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako od-
stavce 15 a 16.

6. V § 24 odst. 1 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.

7. V § 24 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 33
zní:

„d) vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává
textilní výrobky neoznačené podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího ná-
zvy textilních vláken a související označování ma-
teriálového složení textilních výrobků31), nebo
textilní výrobky, k nimž není připojena obchodní
dokumentace podle tohoto přímo použitelného
předpisu Evropské unie33), nebo

33) Článek 14 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních
vláken a souvisejícím označování materiálového složení tex-
tilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS
a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES.“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

8. V § 24 odst. 10 písm. c) se slova „a d)“ nahra-
zují slovy „až e)“.

9. V § 28a se písmena a) až c) zrušují.

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

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/
/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování
textilních výrobků údaji o složení materiálu.

2. Vyhláška č. 9/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označo-
vání textilních výrobků údaji o složení materiálu.

3. Vyhláška č. 509/2006 Sb., kterou se mění vyhláška

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.,
kterou se stanoví způsob označování textilních vý-
robků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky
č. 9/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 317/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.,
kterou se stanoví způsob označování textilních vý-
robků údaji o složení materiálu, ve znění pozděj-
ších předpisů.

5. Vyhláška č. 236/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.,
kterou se stanoví způsob označování textilních vý-
robků údaji o složení materiálu, ve znění pozděj-
ších předpisů.

6. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/
/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantita-
tivní analýzu dvousložkových směsí textilních vlá-
ken.

7. Vyhláška č. 510/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb.,
kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu
dvousložkových směsí textilních vláken.

8. Vyhláška č. 318/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb.,
kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu
dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění
vyhlášky č. 510/2006 Sb.

9. Vyhláška č. 237/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb.,
kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu
dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění
pozdějších předpisů.

10. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 94/
/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantita-
tivní analýzu třísložkových směsí textilních vláken.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 14. června 2012,

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. I

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zá-
kona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „účetnictví a“ nahrazují
slovem „účetnictví,“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „a podmínky předávání účetních záznamů
pro potřeby státu“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července
1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních
účetních závěrkách určitých forem společností, ve znění
směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/
/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, 2003/38/ES,
směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/
/51/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983,
založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidova-
ných účetních závěrkách, ve znění směrnic Rady 89/666/
/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, směrnic Evropského par-
lamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES
a 2009/49/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních
účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

3. V § 1 odst. 3 se za slovo „jednotek“ vkládají
slova „a účetních jednotek, o kterých tak stanoví tento
zákon nebo zvláštní právní předpis,“.

4. V § 1 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , zajišťuje jeho využívání v rámci monitorova-
cích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné
správy podle zvláštního zákona37) a zajišťuje metodic-
kou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci
zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

„37) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi-
nanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo
„metody“ vkládají slova „ , podmínky předávání a pře-
bírání účetních záznamů“.

6. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene n) do-
plňují slova „ , včetně požadavků na jejich průkaznost,
přenos a úschovu“.

7. V § 4 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w) požadavky na organizaci schvalování účetních zá-
věrek vybraných účetních jednotek a způsob po-
skytování součinnosti osob zúčastněných na
tomto schvalování.“.

8. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Účetní jednotky a ostatní osoby, o kterých

tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis, jsou
povinny předávat účetní záznamy do centrálního sy-
stému účetních informací státu a přebírat účetní zá-
znamy z centrálního systému účetních informací státu,
případně přebírat požadavek na předání vyžádaného
účetního záznamu, podle zvláštního právního předpisu
upravujícího pravidla pro formát, strukturu, přenos
a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vy-
braných účetních jednotek.
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(6) V případě, že podle zvláštního zákona schva-
luje zřizovatel nebo jiná účetní jednotka účetní závěrku
vybrané účetní jednotky, poskytuje tato vybraná účetní
jednotka součinnost pro schvalování své účetní zá-
věrky.“.

9. V § 9 odst. 3 písm. c) se za slovo „organizace“
vkládají slova „ , které nejsou konsolidovanou účetní
jednotkou podle tohoto zákona“.

10. V § 9 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 21 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ ; předmětem ověření je soulad výroční zprávy
s účetní závěrkou“.

12. V § 22 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; konsolidovaná účetní závěrka je ověřována
auditorem“.

13. V § 22b odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a zajistit její ověření auditorem; před-
mětem ověření je soulad konsolidované výroční zprávy
s konsolidovanou účetní závěrkou“.

14. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l)
se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě
bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majet-
kem státu nebo svěření majetku do správy podle zá-
kona upravujícího rozpočtová pravidla územních
samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného
převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účet-
ními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při
ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví
účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy
účtovala.“.

15. V § 30 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci sku-
tečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v in-
venturních soupisech. Tyto stavy zjišťují

a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vi-
zuálně zjistit jeho existenci, nebo

b) dokladovou inventurou u závazků a majetku,
u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci,
a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností
účtovaných v knize podrozvahových účtů.

(2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují
tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují,
zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnic-
tví.“.

16. V § 30 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře
zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením,
vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mo-
hou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho exi-
stenci.

(4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jed-
notky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke
kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozva-
hovému dni (dále jen „rozhodný den“), a mohou do-
končit zjišťování skutečného stavu podle účetních zá-
znamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku
a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým
dnem.

(5) Při průběžné inventarizaci se odstavec 4 po-
užije obdobně.

(6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci

a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce
před rozvahovým dnem,

b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozva-
hovém dni.

(7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní zá-
znamy, které musí obsahovat

a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo
možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně
určit,

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění
skutečností podle písmene a) a podpisový záznam
osoby odpovědné za provedení inventury,

c) způsob zjišťování skutečných stavů,

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventa-
rizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému
dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventa-
rizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhod-
nému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,

h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inven-
tury.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 8
až 13.

17. V § 30 odst. 8 se slova „V případě provádění
průběžné inventarizace“ nahrazují slovy „Při průběžné
inventarizaci“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „7“.
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18. V § 30 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako od-
stavce 9 až 12.

19. V § 30 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „8“.

20. V § 31 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 2“ zru-
šují.

21. V § 37a odst. 1 písm. k) se slova „nepředá
účetní záznam“ nahrazují slovy „nezajistí podmínky
pro předávání účetních záznamů“ a na konci textu pís-
mene se doplňují slova „nebo nepředá účetní záznam
do centrálního systému účetních informací státu, ač jí
tuto povinnost stanoví zákon nebo jiný právní před-
pis“.

22. V § 37a odst. 2 písm. c) se slova „§ 20 odst. 1“
nahrazují slovy „§ 22 odst. 1“ a slova „§ 21 odst. 6“ se
nahrazují slovy „§ 22b odst. 2“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce
2012 nebo později, pokud není v bodech 2 a 3 stano-
veno jinak.

2. Podle § 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mo-
hou účetní jednotky poprvé postupovat při periodické
inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. pro-
since 2011, nebo později.

3. Vybraná účetní jednotka může použít způsob
ocenění majetku podle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, i pro případy nabytí majetku, kdy k úkonům
nebo skutečnostem bezprostředně směřujícím k bez-
úplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem
státu nebo ke svěření majetku do správy podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla územních samo-
správných celků, k výpůjčce nebo k bezúplatnému pře-
vodu nebo přechodu došlo do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním fondu životního prostředí
České republiky

Čl. III

V § 1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu

životního prostředí České republiky, se za odstavec 9
vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Rada Fondu schvaluje účetní závěrku Fondu
sestavenou k rozvahovému dni.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 1 odst. 10 zá-
kona č. 388/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Pozemkovém fondu
České republiky

Čl. V

V § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zá-
kona č. 299/2009 Sb., se slova „roční účetní závěrky
a výroční zprávy před jejich předložením vládě, jakož
i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu“ na-
hrazují slovy „jakož i k návrhu organizačního řádu
a pracovního řádu a schvaluje účetní závěrku sestave-
nou k rozvahovému dni a výroční zprávu před jejich
předložením ministrovi zemědělství“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 9 odst. 2
písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé pro-
vede za účetní období roku 2012.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státním fondu kultury
České republiky

Čl. VII

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury
České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zá-
kona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona
č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
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„(3) Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestave-
nou k rozvahovému dni.“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „zvláštních předpisů2)“
nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zá-
kona č. 239/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státním fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čl. IX

Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,
ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 482/2004
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona
č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestave-
nou k rozvahovému dni.“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „zvláštních předpisů2)“
nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zá-
kona č. 241/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XI

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním

úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/
/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/
/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zá-
kona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„a účetní závěrku Úřadu sestavenou k rozvahovému
dni“.

2. V § 21 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) vyžádat si od kontrolované vybrané účetní jed-
notky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní
záznamy též prostřednictvím centrálního systému
účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní
záznamy od správce centrálního systému účetních
informací státu, za podmínek stanovených záko-
nem o účetnictví.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 13 odst. 3
písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé pro-
vede za účetní období roku 2012.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Státním fondu dopravní
infrastruktury

Čl. XIII

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o pů-
sobnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního ma-
jetku České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5b odst. 1 se slova „návrh roční účetní zá-
věrky a výroční zprávy“ nahrazují slovy „roční účetní
závěrku a výroční zprávu“.
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2. V § 5b odst. 4 se slova „zvláštního zákona6)“
nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „návrh“ zrušuje
a slovo „závěrky“ se nahrazuje slovem „závěrku“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 8 odst. 2
písm. c) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé pro-
vede za účetní období roku 2012.

ČÁST OSMÁ

Změna obecního zřízení

Čl. XV

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/
/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb. a zákona č. 72/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou
„Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“.

2. Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na
poznámku pod čarou zrušuje.

3. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , která vede účetnictví podle zákona o účetnic-
tví“.

4. V § 50 odst. 2 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „včetně určení nejméně tříčlenného orgánu
svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí
sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnic-
tví“.

5. V § 84 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slo-

va „a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému
dni“.

6. V § 102 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěv-
kové organizace sestavenou k rozvahovému dni.“.

7. V § 102 odst. 4 se slova „a l)“ nahrazují slovy
„ , l) a q)“ .

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 84 odst. 2
písm. b) a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna krajského zřízení

Čl. XVII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb.,
zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/
/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona
č. 364/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou
„Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“.

2. Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazu na
poznámku pod čarou zrušuje.

3. V § 35 odst. 2 písm. i) se slova „a schvalovat
závěrečný účet kraje“ nahrazují slovy „ , schvalovat
závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje
sestavenou k rozvahovému dni“.

4. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěv-
kové organizace sestavenou k rozvahovému dni.“.
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Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 35 odst. 2
písm. i) a § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XIX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb.,
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zá-
kona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona
č. 364/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 1 větě druhé se slova „a kontrolo-
vat hospodaření s tímto majetkem“ nahrazují slovy
„ , kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a vést
účetnictví podle zákona o účetnictví“.

2. V § 35 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

3. Poznámka pod čarou č. 10 se včetně odkazu na
poznámku pod čarou zrušuje.

4. V § 59 odst. 2 písm. e) se slova „a závěrečný
účet hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „ , závě-
rečný účet hlavního města Prahy a účetní závěrku hlav-
ního města Prahy sestavenou k rozvahovému dni“.

5. V § 68 odst. 2 se na konci písmene g) doplňují
slova „ , a schvalovat účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace zřízené hlavním městem Prahou, sestavenou
k rozvahovému dni,“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 59 odst. 2

písm. e) a § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. XXI

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Čes-
ké republiky, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb. a zákona č. 71/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 větě první se slovo „roční“ na-
hrazuje slovy „k rozvahovému dni“.

2. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova „Roční účetní
závěrka Fondu“ nahrazují slovy „Účetní závěrka
Fondu sestavená k rozvahovému dni“.

3. V § 5 odst. 4 se slova „zvláštního zákona3)“
nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

4. V § 6 odst. 4 písm. b) se slovo „roční“ zrušuje
a za slova „závěrku Fondu“ se vkládají slova „sestave-
nou k rozvahovému dni“.

5. V § 6 odst. 6 úvodní části ustanovení se na
konci textu věty druhé doplňují slova „a schvaluje
účetní závěrku Fondu“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zá-
kona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích

Čl. XXIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zá-
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kona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/
/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002
Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zá-
kona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona
č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

(1) Zřizovatel organizační složky nebo organi-
zační složka, která vykonává zřizovatelskou funkci
vůči organizační složce, schvaluje její účetní závěrku
sestavenou k rozvahovému dni.

(2) Pokud organizační složka nemá zřizovatele
a zřizovatelskou funkci nevykonává ani jiná organi-
zační složka, pověří vedoucí organizační složky nej-
méně 3 osoby schválením účetní závěrky sestavené
k rozvahovému dni.“.

2. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:

„§ 55a

Účetní závěrku státní příspěvkové organizace se-
stavenou k rozvahovému dni schvaluje její zřizovatel
nebo ten, kdo vykonává zřizovatelskou funkci.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5a a § 55a zá-
kona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XXV

V § 16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 253/2011 Sb.,
se slova „a závěrečného účtu Regionální rady“ nahra-
zují slovy „ , závěrečného účtu Regionální rady a účetní
závěrky Regionální rady sestavené k rozvahovému
dni“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 16e odst. 2 zá-
kona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní
období roku 2012.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu

Čl. XXVII

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 251/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „řádnou účetní
závěrku“ nahrazují slovy „účetní závěrku sestavenou
k rozvahovému dni“.

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

„(3) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnic-
tví.“.

3. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „přezkoumává
účetní závěrku“ nahrazují slovy „schvaluje účetní zá-
věrku sestavenou k rozvahovému dni“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 10 odst. 1
písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé pro-
vede za účetní období roku 2012.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XXIX

V § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), se doplňuje nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kon-
trolní orgán oprávněn si vyžádat od kontrolované
účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu
účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systé-
mu účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní
záznamy od správce centrálního systému účetních in-
formací státu, za podmínek stanovených zákonem
o účetnictví.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných

svazků obcí

Čl. XXX

V § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobro-

volných svazků obcí, ve znění zákona č. 199/2010 Sb.,
se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Při výkonu přezkoumávání podle § 6 až 12 je
kontrolor oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní
jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní zá-
znamy též prostřednictvím centrálního systému účet-
ních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy
od správce centrálního systému účetních informací
státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnic-
tví.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení části šesté čl. XI bo-
du 2, části patnácté a šestnácté, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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240

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2012,

kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 30 zá-
kona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
k provedení § 7 odst. 3, § 11 odst. 6, § 13 odst. 5 a § 17
odst. 4 zákona o zdravotnické záchranné službě:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) osobou postiženou na zdraví osoba, jejíž zdravotní
stav vyžaduje poskytnutí přednemocniční neod-
kladné péče,

b) místem mimořádné události s hromadným posti-
žením osob místo, kam je obvykle pro povahu
nebo rozsah události nutné vyslat k poskytnutí
přednemocniční neodkladné péče 5 a více výjezdo-
vých skupin současně, nebo místo, kde se nachází
více než 15 osob postižených na zdraví,

c) zdravotnickou složkou výjezdové skupiny a zdra-
votničtí pracovníci a další osoby poskytovatelů
zdravotních služeb a složek integrovaného zá-
chranného systému, které se podílejí na poskyto-
vání přednemocniční neodkladné péče nebo na je-
jím zajištění v místě mimořádné události s hromad-
ným postižením osob podle § 11 odst. 4 zákona
o zdravotnické záchranné službě nebo § 46 odst. 1
písm. e) nebo § 87 zákona o zdravotních službách,

d) vedoucím zdravotnické složky vedoucí výjezdové
skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné
služby kraje, na jehož území došlo ke vzniku
mimořádné události, určený podle § 19 odst. 5 zá-
kona o zdravotnické záchranné službě.

§ 2

Stupně naléhavosti tísňového volání

(1) Tísňové volání má tyto stupně naléhavosti:

a) první stupeň, jde-li o

1. osobu, u které došlo k selhání nebo bezpro-
středně hrozí selhání základních životních
funkcí, nebo

2. mimořádnou událost s hromadným postižením
osob,

b) druhý stupeň, jde-li o osobu, u které pravděpo-
dobně hrozí selhání základních životních funkcí,

c) třetí stupeň, jde-li o osobu, které bezprostředně
nehrozí selhání základních životních funkcí, ale
jejíž stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické zá-
chranné služby,

d) čtvrtý stupeň, nejde-li o případy uvedené pod pís-
meny a) až c), pokud operátor zdravotnického
operačního střediska nebo pomocného operačního
střediska rozhodne o vyslání výjezdové skupiny.

(2) Operátor zdravotnického operačního střediska
nebo pomocného operačního střediska vysílá výjez-
dové skupiny na místo události podle stupně naléha-
vosti tísňového volání, a to v pořadí od prvního stupně
naléhavosti. V případě prvního stupně naléhavosti tís-
ňového volání je na místo události přednostně vyslána
nebo přesměrována nejbližší dostupná výjezdová sku-
pina; je-li touto výjezdovou skupinou výjezdová sku-
pina rychlé zdravotnické pomoci, je na místo události
současně vyslána nebo přesměrována výjezdová sku-
pina rychlé lékařské pomoci.

(3) Při převzetí tísňového volání s vyhodnoceným
stupněm naléhavosti od zdravotnického operačního
střediska nebo pomocného operačního střediska jiného
poskytovatele zdravotnické záchranné služby se pře-
jímá již určený stupeň naléhavosti.

§ 3

Operační řízení letecké výjezdové skupiny

(1) Operační řízení letecké výjezdové skupiny
provádí zdravotnické operační středisko poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, do jehož výjezdové zá-
kladny je letecká výjezdová skupina začleněna.

(2) Zdravotnické operační středisko, které provádí
operační řízení letecké výjezdové skupiny, přijímá po-
žadavky na vyslání letecké výjezdové skupiny od zdra-
votnických operačních středisek nebo pomocných ope-
račních středisek ostatních poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby.

(3) Zdravotnické operační středisko, které provádí
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operační řízení letecké výjezdové skupiny, rozhodne
o vyslání letecké výjezdové skupiny zejména

a) v případě prvního nebo druhého stupně naléha-
vosti tísňového volání, pokud nelze dosáhnout
místo události pozemní výjezdovou skupinou
v době nezbytné pro účinné poskytnutí předne-
mocniční neodkladné péče,

b) lze-li předpokládat zkrácení doby přepravy pa-
cienta k cílovému poskytovateli akutní lůžkové
péče leteckou výjezdovou skupinou o více než
15 minut ve srovnání s přepravou pozemní výjez-
dovou skupinou,

c) pokud je místo události pro pozemní výjezdovou
skupinu nepřístupné nebo obtížně přístupné, nebo

d) lze-li předpokládat, že přepravou leteckou výjez-
dovou skupinou se významně omezí riziko mož-
ného zhoršení zdravotního stavu pacienta, které
hrozí při jiném způsobu přepravy.

§ 4

Obsah organizačně provozního řádu
zdravotnického operačního střediska

(1) Organizačně provozní řád zdravotnického
operačního střediska obsahuje zejména pracovní po-
stupy pro

a) vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového vo-
lání a vysílání výjezdových skupin včetně stano-
vení jejich složení a počtu,

b) vysílání výjezdových skupin na žádost zdravotnic-
kého operačního střediska nebo pomocného ope-
račního střediska jiného poskytovatele zdravot-
nické záchranné služby,

c) koordinaci předávání pacientů cílovým poskytova-
telům akutní lůžkové péče,

d) koordinaci přepravy pacientů neodkladné péče
mezi poskytovateli zdravotních služeb,

e) provádění prohlídek těl zemřelých v případech,
kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemoc-
niční neodkladné péče,

f) koordinaci činnosti pomocných operačních středi-
sek, pokud jsou zřízena,

g) vyžadování plánované pomoci na vyžádání od
ostatních složek integrovaného záchranného sy-
stému,

h) využívání typových činností složek integrovaného
záchranného systému při společném zásahu,

i) převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění při-
jatých od základních složek integrovaného zá-
chranného systému a od orgánů krizového řízení,

j) případ

1. mimořádné události s hromadným postižením
osob,

2. selhání komunikačních prostředků zdravotnic-
kého operačního střediska,

3. vyřazení zdravotnického operačního střediska
z provozu,

k) případ vyhlášení

1. jednotlivých stupňů poplachu integrovaného
záchranného systému,

2. ústřední koordinace záchranných a likvidačních
prací,

3. krizových stavů,

l) zpětné vyhodnocování postupů operátorů zdra-
votnického operačního střediska za účelem zkva-
litnění operačního řízení.

(2) Organizačně provozní řád zdravotnického
operačního střediska obsahuje pracovní postupy uve-
dené v odstavci 1 písm. a) až e), i), j) a l) též pro po-
mocné operační středisko, pokud je zřízeno.

§ 5

Komunikační řád poskytovatele zdravotnické
záchranné služby

(1) Zdravotnické operační středisko a pomocné
operační středisko jsou vybavena komunikačními pro-
středky1) pro

a) nepřetržitý příjem volání na národní číslo tísňo-
vého volání 155,

b) spojení s

1. výjezdovými skupinami,

2. kontaktními místy poskytovatelů akutní lůž-
kové péče,

3. poskytovateli přepravy pacientů neodkladné
péče,

4. poskytovateli zdravotnické dopravní služby,

5. zdravotnickými operačními středisky a pomoc-
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nými operačními středisky ostatních poskyto-
vatelů zdravotnické záchranné služby a dalšími
složkami integrovaného záchranného systému,

c) příjem výzev a vyrozumění od základních složek
integrovaného záchranného systému.

(2) Hlasová komunikace mezi zdravotnickým
operačním střediskem nebo pomocným operačním
střediskem a výjezdovými skupinami se uskutečňuje
zejména prostřednictvím rádiové sítě; stanice zdravot-
nického operačního střediska nebo pomocného operač-
ního střediska je řídící stanicí.

(3) Při zásahu v místě mimořádné události s hro-
madným postižením osob se hlasová komunikace mezi
vedoucím zdravotnické složky a vedoucími skupin
zdravotnické složky uskutečňuje zejména prostřednic-
tvím rádiové sítě. Přednostní komunikace je vedena
mezi zdravotnickým operačním střediskem a vedoucím
zdravotnické složky a vedoucími skupin zdravotnické
složky. Je-li to nutné, může vedoucí zdravotnické
složky potlačit ostatní radiokomunikaci zdravotnické
složky vyhlášením klidu rádiového provozu.

Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné
události s hromadným postižením osob

§ 6

(1) Vedoucí výjezdové skupiny, která přijede na
místo mimořádné události s hromadným postižením
osob jako první, upřesní zdravotnickému operačnímu
středisku způsob dosažení místa mimořádné události
dalšími výjezdovými skupinami a zajistí orientační
zdravotnický průzkum místa mimořádné události za
účelem provedení odhadu počtu osob postižených na
zdraví (dále jen „postižená osoba“) a zemřelých a určení
možných rizik a míry nebezpečí pro členy výjezdových
skupin. Na základě průzkumu provedeného podle věty
první vedoucí výjezdové skupiny stanoví předběžný
požadavek na vyslání dalších výjezdových skupin a pro-
středků poskytovatele zdravotnické záchranné služby
a případně i na vyžádání spolupráce a pomoci dalších
poskytovatelů zdravotních služeb a ostatních složek
integrovaného záchranného systému a předá jej nepro-
dleně zdravotnickému operačnímu středisku.

(2) Činnost zdravotnické složky v místě mimo-
řádné události s hromadným postižením osob je orga-
nizována v rámci

a) třídících skupin,

b) skupiny přednemocniční neodkladné péče,

c) skupiny odsunu postižených osob.

(3) Činnost skupin uvedených v odstavci 2 řídí
jejich vedoucí. Třídící skupiny a skupina přednemoc-
niční neodkladné péče mají společného vedoucího, kte-
rým je lékař.

§ 7

(1) Činnost zdravotnické složky koordinuje ve-
doucí zdravotnické složky, který

a) určuje osoby začleněné do zdravotnické složky
k plnění úkolů ve skupinách podle § 6 odst. 2,

b) určuje vedoucí skupin,

c) stanovuje úkoly skupinám,

d) v případě potřeby navrhuje veliteli zásahu, pří-
padně sám stanovuje v rámci organizace členění
místa mimořádné události s hromadným postiže-
ním osob místo

1. nástupu zdravotnické složky, které je místem
soustředění výjezdových skupin a ostatních
osob začleněných do zdravotnické složky a lé-
čivých přípravků, zdravotnických prostředků
a dalšího vybavení pro činnost zdravotnické
složky (dále jen „zdravotnický materiál“),

2. pro poskytnutí přednemocniční neodkladné
péče, které se člení na stanoviště skupin podle
§ 6 odst. 2,

3. pro umístění a identifikaci zemřelých,

4. pro odpočinek osob začleněných do zdravot-
nické složky.

(2) Pokud je pro zajištění činnosti zdravotnické
složky nezbytné doplnit její vybavení zdravotnickým
materiálem, vedoucí zdravotnické složky si vyžádá po-
třebný zdravotnický materiál a jeho dopravu do místa
mimořádné události s hromadným postižením osob
prostřednictvím zdravotnického operačního střediska.

§ 8

(1) Třídící skupiny vyhledávají postižené osoby
v místě mimořádné události s hromadným postižením
osob a provádějí jejich třídění.

(2) K třídění postižených osob se přistoupí v pří-
padě, kdy je významný nepoměr mezi počty postiže-
ných osob a zasahujících zdravotnických pracovníků.
Při třídění postižených osob se k jejich rychlé identifi-
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kaci a stanovení pracovní diagnózy jejich zdravotního
stavu používá identifikační a třídící karta2).

(3) Třídění postižených osob spočívá ve stanovení
pořadí pro poskytnutí přednemocniční neodkladné
péče jednotlivým postiženým osobám a jejich odsunu
na stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné
péče.

(4) Postižené osoby označené identifikační a třídící
kartou jsou shromážděny na stanovišti skupiny před-
nemocniční neodkladné péče.

§ 9

(1) Skupina přednemocniční neodkladné péče za-
jišťuje na svém stanovišti poskytnutí přednemocniční
neodkladné péče postiženým osobám.

(2) Na stanovišti skupiny přednemocniční neod-
kladné péče se vždy provádí přetřídění postižených
osob, které zohledňuje vývoj jejich zdravotního stavu,
a stanovuje se pořadí jejich odsunu do zdravotnických
zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Činnost
skupiny přednemocniční neodkladné péče je organizo-
vána tak, aby byl na stanovišti skupiny zajištěn jedno-
směrný provoz.

§ 10

(1) Skupina odsunu postižených osob zajišťuje
přepravu postižených osob ze svého stanoviště do
zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních
služeb. Rozhodnutí vedoucího skupiny o odsunu po-
stižených osob může být změněno zdravotnickým ope-
račním střediskem.

(2) Je-li to možné, navazuje stanoviště skupiny
odsunu postižených osob na stanoviště skupiny před-
nemocniční neodkladné péče. Činnost na stanovišti
skupiny odsunu postižených osob je organizována
tak, aby bylo umožněno nakládání postižených osob
do více dopravních prostředků najednou a rovněž byl
umožněn jejich současný odjezd.

§ 11

(1) Vedoucí zdravotnické složky zpracovává
zprávu o činnosti zdravotnické složky v místě mimo-
řádné události s hromadným postižením osob.

(2) Zpráva o činnosti zdravotnické složky v místě

mimořádné události s hromadným postižením osob ob-
sahuje zejména

a) údaje o času zahájení a ukončení činnosti zdravot-
nické složky,

b) hodnocení situace na místě mimořádné události
s hromadným postižením osob v době příjezdu
první výjezdové skupiny,

c) popis nasazení dalších výjezdových skupin,

d) přehled o počtu postižených osob, s uvedením
typů postižení zdraví, předaných do péče posky-
tovatelům zdravotních služeb a seznam těchto po-
skytovatelů,

e) přehled o počtu osob a o prostředcích, které po-
skytli poskytovatelé zdravotních služeb a složky
integrovaného záchranného systému pro zajištění
přednemocniční neodkladné péče na místě mimo-
řádné události s hromadným postižením osob,

f) údaje o poskytnutí osobní a věcné pomoci,

g) popis všech okolností, které měly vliv na činnost
zdravotnické složky.

(3) Zprávu o činnosti zdravotnické složky v místě
mimořádné události s hromadným postižením osob
odevzdá vedoucí zdravotnické složky zdravotnickému
operačnímu středisku nejpozději do 7 dnů ode dne
ukončení činnosti zdravotnické složky v místě mimo-
řádné události s hromadným postižením osob.

§ 12

Označení členů zdravotnické složky a stanovišť
skupin v místě mimořádné události s hromadným

postižením osob

(1) Členové zdravotnické složky jsou v místě
mimořádné události s hromadným postižením osob
označeni takto:

a) vedoucí zdravotnické složky na zadní části reflexní
vesty nápisem „VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉ
SLOŽKY“,

b) vedoucí třídících skupin a skupiny přednemoc-
niční neodkladné péče na zadní části reflexní vesty
nápisem „VEDOUCÍ LÉKAŘ“ nebo bílou ruká-
vovou páskou s červeným nápisem „VL“ na levé
paži,

c) vedoucí skupiny odsunu postižených osob na za-
dní části reflexní vesty nápisem „VEDOUCÍ OD-
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SUNU“ nebo bílou rukávovou páskou s červeným
nápisem „VO“ na levé paži,

d) člen třídící skupiny na zadní části reflexní vesty
nápisem „TŘÍDĚNÍ“ nebo bílou rukávovou pá-
skou s červeným nápisem „TR“ na levé paži.

(2) Stanoviště skupin jsou v místě mimořádné
události s hromadným postižením osob označena pře-
nosnými skládacími reflexními značkami takto:

a) stanoviště třídících skupin značkou s nápisem
„TŘÍDĚNÍ“,

b) stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné
péče značkou s nápisem „STANOVIŠTĚ NEOD-
KLADNÉ PÉČE“,

c) stanoviště skupiny odsunu postižených osob znač-
kou s nápisem „STANOVIŠTĚ ODSUNU“.

Stanoviště jsou současně označena vytyčovací páskou.

(3) Značky a vytyčovací pásky pro označení sta-
novišť skupin a reflexní vesty a rukávové pásky pro
označení členů zdravotnické složky jsou součástí vy-
bavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby;
na místo mimořádné události s hromadným postižením
osob jsou dopraveny na žádost vedoucího zdravotnické
složky prostřednictvím zdravotnického operačního
střediska.

Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické
záchranné služby

§ 13

(1) Traumatologický plán poskytovatele zdravot-
nické záchranné služby (dále jen „traumatologický
plán“) se člení na základní část, operativní část a pomoc-
nou část.

(2) Základní část traumatologického plánu obsa-
huje

a) název, adresu sídla a identifikační číslo poskytova-
tele zdravotnické záchranné služby,

b) název a adresu zřizovatele poskytovatele zdravot-
nické záchranné služby,

c) přehled spojení na poskytovatele zdravotnické zá-
chranné služby, například telefon, fax a adresu
elektronické pošty,

d) vymezení předmětu činnosti poskytovatele zdra-
votnické záchranné služby,

e) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohro-
žení na území kraje, která mohou vést k hromad-
nému neštěstí a analýzu jejich možného dopadu na
poskytování zdravotnické záchranné služby; při
tom se vychází z přehledu možných zdrojů rizik
a provedených analýz ohrožení podle krizového
zákona3),

f) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších
zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
s výjimkou zdrojů rizik a ohrožení uvedených
v písmenu e), a analýzu jejich možného dopadu
na poskytování zdravotnické záchranné služby,

g) charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se
traumatologický plán zpracovává,

h) vymezení opatření, která má poskytovatel zdra-
votnické záchranné služby plnit při hromadných
neštěstích v návaznosti na analýzu zdrojů rizik
a ohrožení podle písmen e) a f) a na typ postižení
zdraví podle písmene g).

(3) Operativní část traumatologického plánu ob-
sahuje

a) postupy pro plnění opatření podle odstavce 2
písm. h),

b) vymezení opatření pro případ hromadného ne-
štěstí vyplývajících pro poskytovatele zdravot-
nické záchranné služby z traumatologického plánu
havarijního plánu kraje a traumatologických plánů
vnějších havarijních plánů a způsob zajištění jejich
plnění,

c) způsob zajištění přednemocniční neodkladné péče
v návaznosti na typ postižení zdraví podle od-
stavce 2 písm. g),

d) způsob zajištění ochrany zdraví členů výjezdo-
vých skupin a dalších osob poskytujících předne-
mocniční neodkladnou péči při hromadném ne-
štěstí nebo podílejících se na zajištění této péče,

e) postupy pro vysílání výjezdových skupin a koordi-
naci jejich činnosti v místě hromadného neštěstí,

f) postupy pro třídění postižených osob v místě hro-
madného neštěstí,

g) postupy pro koordinovaný odsun postižených
osob z místa hromadného neštěstí do zdravotnic-
kých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb,

h) postupy pro vyžádání pomoci od ostatních posky-
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tovatelů zdravotnické záchranné služby a složek
integrovaného záchranného systému,

i) postupy pro vyžádání pomoci od jiných poskyto-
vatelů zdravotních služeb,

j) postupy pro zajištění spolupráce s poskytovateli
zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. e) zá-
kona o zdravotních službách,

k) postupy pro předávání informací poskytovatelům
jednodenní a lůžkové zdravotní péče o požadavcích
na zajištění zdravotní péče postiženým osobám
a získávání informací od těchto poskytovatelů o je-
jich možnostech převzít tyto osoby do své péče,

l) přehled spojení na osoby podílející se na zajištění
plnění opatření podle traumatologického plánu,
například telefon, fax a adresu elektronické pošty.

(4) Pomocná část traumatologického plánu obsa-
huje

a) přehled smluv uzavřených poskytovatelem zdra-
votnické záchranné služby s dalšími osobami k za-
jištění plnění opatření podle traumatologického
plánu,

b) přehled počtu zdravotnických pracovníků a pro-
středků vyžadovaných poskytovatelem zdravot-
nické záchranné služby od jiných poskytovatelů
zdravotních služeb v případě hromadného neštěstí,

c) seznam léčivých přípravků, zdravotnických pro-
středků a zdravotnické techniky pro zajištění
přednemocniční neodkladné péče při hromadném
neštěstí,

d) další dokumenty související s připraveností posky-
tovatele zdravotnické záchranné služby na plnění
opatření při hromadných neštěstích, například
geografickou dokumentaci.

§ 14

(1) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby

při zpracování traumatologického plánu spolupracuje
s krajským úřadem kraje, na jehož území poskytuje
zdravotnickou záchrannou službu.

(2) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby
projedná s krajským úřadem kraje, na jehož území po-
skytuje zdravotnickou záchrannou službu,

a) návrh traumatologického plánu,

b) rozsah spolupráce při zpracování návrhu trauma-
tologického plánu s dalšími osobami, které mohou
být dotčeny opatřeními podle tohoto plánu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí pro ak-
tualizaci traumatologického plánu obdobně.

§ 15

Označení zdravotnického zařízení poskytovatele
zdravotnické záchranné služby

Zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotnické
záchranné služby musí být viditelně označeno názvem
poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Název
se uvede na tabuli umístěné na viditelném místě vně
objektu zdravotnického zařízení; tabule může mít po-
dobu světelného panelu.

§ 16

Označení pracovního oděvu člena výjezdové skupiny

Pracovní oděv člena výjezdové skupiny musí být
navenek viditelně označen názvem poskytovatele zdra-
votnické záchranné služby. Název se umístí na zádech
pracovního oděvu.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2012

o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity
veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

za krizových stavů

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 468/2011 Sb., k provedení § 99 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích:

§ 1

Náležitosti technicko-organizačních pravidel

Technicko-organizační pravidla pro zabezpečení
bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě (dále
jen „síť“) a interoperability veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „služba“) při ne-
bezpečí vzniku krizové situace a za krizových stavů
obsahují

a) organizaci, strukturu a prvky systému krizového
řízení, zásady jeho aktivace a koordinace postupů,
včetně organizačního a personálního zajištění ře-
šení krizových situací, odborné přípravy přísluš-
ných pracovníků provozu, údržby a obnovy sítí
a služeb,

b) opatření k řízení a zachování integrity a bezpeč-
nosti sítě a zajištění její průchodnosti a interopera-
bility služeb, monitorování provozu sítě, detekce
vzniklých závad, sledování průběhu a nárůstu zá-

vad a odstraňování závad v síti, včetně možností
řešení a základní opatření pro obnovu sítě a posky-
tování služeb,

c) opatření k zajištění přednostního připojení k síti
a přednostního přístupu k veřejně dostupné tele-
fonní službě,

d) zásady rozvoje, plánování a výstavby sítě s ohle-
dem na krizové situace a odolnost sítě proti na-
rušení a možnosti její obnovy,

e) způsob zajištění logistické podpory pro obnovu
integrity sítě (provozní materiál, technologie, roz-
místění zařízení, energie, služby), včetně zajištění
finančních zdrojů pro obnovu sítě,

f) stanovení způsobu vyhlašování začátku a ukončení
omezení nebo přerušení poskytování veřejně do-
stupné telefonní služby,

g) zásady a organizaci vnější a vnitřní komunikace
podnikatele podle § 99 odst. 1 zákona o elektronic-
kých komunikacích.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2012.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2012

o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti
a ztrátě integrity sítě

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 468/2011 Sb., k provedení § 98 odst. 4 zákona
o elektronických komunikacích:

§ 1

Rozsah předávaných informací

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací (dále jen „podnikatel“) při plnění po-
vinnosti podle § 98 odst. 4 zákona o elektronických
komunikacích v informaci předávané Českému teleko-
munikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) a subjektům
provozujícím pracoviště pro příjem tísňového volání
uvede:

a) datum a čas vzniku události,

b) důvod omezení nebo přerušení poskytování ve-
řejně dostupné služby elektronických komunikací,

c) oblast a rozsah narušení veřejné komunikační sítě
nebo technologických zařízení, územní rozsah
omezení nebo přerušení poskytování veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací a přijatá
opatření k obnově sítě a poskytování služeb,

d) druh postižené veřejně dostupné služby elektro-
nických komunikací,

e) druh postižené veřejné komunikační sítě,

f) počet účastníků, popřípadě uživatelů, veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací postiže-
ných událostí s uvedením, zda jim byl zachován
přístup k číslům tísňového volání,

g) předpokládanou dobu pro odstranění příčiny
omezení nebo přerušení poskytování veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací,

h) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za pod-
nikatele ve věci plnění informační povinnosti
včetně jejích kontaktních údajů nejméně v rozsahu
telefonního čísla a adresy elektronické pošty.

(2) Podnikatel při plnění povinnosti podle § 98
odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v infor-
maci předávané uživatelům veřejně dostupné služby
elektronických komunikací uvede nejméně údaje podle
odstavce 1 písm. a), d) a g).

(3) Podnikatel bezodkladně informuje Úřad, sub-
jekty provozující pracoviště pro příjem tísňového vo-
lání a uživatele veřejně dostupné služby elektronických
komunikací o datu a čase zprovoznění všech postiže-
ných technologických celků a o obnovení poskytování
služby elektronických komunikací.

§ 2

Forma předávaných informací

(1) Podnikatel předá informace podle § 1 odst. 1
ve formě oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě in-
tegrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskyto-
vání veřejně dostupné služby elektronických komuni-
kací nebo odepření přístupu k této službě. Vzor formu-
láře tohoto oznámení je uveden v příloze k této vy-
hlášce.

(2) Podnikatel předá oznámení podle odstavce 1

a) Úřadu elektronickou poštou ve formě datové
zprávy podepsané zaručeným elektronickým pod-
pisem1) nebo prostřednictvím datové schránky
nebo telefonicky, pokud nelze využít elektronic-
kou formu komunikace,

b) subjektům provozujícím pracoviště pro příjem tís-
ňového volání elektronickou poštou ve formě da-
tové zprávy podepsané uznávaným elektronickým

Sbírka zákonů č. 242 / 2012Částka 82 Strana 3233

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění pozdějších předpisů.



podpisem nebo telefonicky, pokud nelze elektro-
nickou poštu využít.

(3) Informace podle § 1 odst. 2 podnikatel předá
uživatelům veřejně dostupné služby elektronických ko-
munikací prostřednictvím sdělení uveřejněného v hro-
madných sdělovacích prostředcích, způsobem umož-
ňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nebo je-li to
účelné vzhledem k počtu účastníků a povaze věci, ji-
ným obdobným způsobem.

(4) Informace podle § 1 odst. 3 předá podnikatel
Úřadu, subjektům provozujícím pracoviště pro příjem
tísňového volání a uživatelům veřejně dostupné služby
elektronických komunikací způsobem uvedeným v od-
stavcích 2 a 3.

§ 3

Předávání informací za krizových stavů

Podnikatel, který je povinen bezodkladně infor-
movat Úřad o ohrožení nebo narušení bezpečnosti a in-
tegrity sítě, bezpečnosti služby a omezení nebo přeru-
šení poskytování veřejně dostupné telefonní služby,
předává tyto informace Úřadu v rozsahu podle § 1
odst. 1 a 3 a ve formě podle § 2 odst. 1 a odst. 2
písm. a).

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2012.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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