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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 37

Rozeslána dne 17. dubna 2015

Cena Kč 176,–

O B S A H:
77. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související
zákony
78. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
79. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
80. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů
81. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
82. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
83. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
84. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
85. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
86. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
87. Z á k o n , kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
88. V y h l á š k a o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
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77
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních
Čl. I
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011
o evropském ochranném příkazu.“.
2. V § 213 odst. 2 větě první se za slova „při
zjednodušeném předání nejpozději do 10 dnů od“
vkládají slova „právní moci“.
3. V § 251 odst. 1 se za slovo „slibem“ vkládají
slova „ , předběžným opatřením“.
4. V části páté se doplňuje hlava X, která včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 až 42 zní:
„H L A V A X
EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ
Díl 1
Společná ustanovení
§ 340
Působnost
(1) Ustanovení této hlavy se užijí na zajištění
pokračování ochrany před trestnou činností na základě evropského ochranného příkazu na území
a) jiného členského státu, pokud byla určité osobě
poskytnuta ochranným příkazem vydaným
v trestním řízení vedeném v České republice,
nebo

b) České republiky, pokud byla určité osobě poskytnuta ochranným příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v jiném členském státu.
(2) Podle této hlavy se postupuje ve vztahu
k jiným členským státům, pro které je závazný
právní předpis Evropské unie upravující evropský
ochranný příkaz39).
§ 341
(1) Evropský ochranný příkaz vydává na základě ochranného příkazu uvedeného v odstavci 2
a) justiční orgán podle tohoto zákona, nebo
b) justiční nebo rovnocenný orgán jiného členského státu podle jeho právního řádu.
(2) Ochranným příkazem se rozumí rozhodnutí vydané v trestním řízení soudem a v přípravném
řízení soudcem nebo státním zástupcem, nebo rozhodnutí vydané v trestním řízení orgánem jiného
členského státu, pokud bylo vydáno za účelem
ochrany osoby před trestným činem, který může
ohrozit její život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost, a podezřelému, obviněnému nebo odsouzenému ukládá
a) zákaz vstupu do určitých míst nebo vymezených oblastí, které osoba chráněná ochranným
příkazem navštěvuje nebo kde pobývá,
b) zákaz nebo omezení styku s osobou chráněnou
ochranným příkazem, včetně styků prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jinými obdobnými prostředky, nebo
c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se
osobě chráněné ochranným příkazem blíže než
na stanovenou vzdálenost.
(3) Chráněnou osobou se rozumí osoba, na jejíž ochranu byl vydán ochranný příkaz.
(4) Ohrožující osobou se rozumí osoba, které
byl uložen zákaz nebo omezení ochranným příkazem.
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§ 342
(1) Při postupu podle této hlavy justiční orgán
dbá na to, aby se ohrožující osoba nedozvěděla
místo, kde se zdržuje chráněná osoba, nebo jiné
údaje umožňující ji kontaktovat, není-li jejich sdělení
ohrožující osobě nezbytné pro účely vymezení zákazu nebo omezení, které se ohrožující osobě
ukládá.
(2) Justiční orgán při postupu podle této hlavy
spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského
státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné
informace.
(3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší
státní zastupitelství na žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění potřebných informací,
zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského státu, kterému má být zaslán evropský
ochranný příkaz, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem tohoto členského státu pro
jeho uznání a přijetí návazných opatření. Stejnou
součinnost poskytne ministerstvo na žádost orgánu
jiného členského státu při zjištění potřebných informací, pokud jde o příslušné orgány České republiky
nebo ověření podmínek stanovených právním řádem
České republiky.
(4) Pro účely podávání zpráv orgánům Evropské unie a usnadňování spolupráce s jinými členskými státy Nejvyšší státní zastupitelství a soudy poskytnou ministerstvu na jeho žádost potřebné informace, zejména o počtu evropských ochranných příkazů zaslaných do jiných členských států k uznání
a přijetí návazných opatření a o výsledku těchto řízení v jiných členských státech, jakož i obdobné informace ohledně evropských ochranných příkazů
zaslaných jinými členskými státy do České republiky.
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a) justičním nebo rovnocenným orgánem jiného
členského státu na základě ochranného příkazu
vydaného v trestním řízení a
b) na žádost chráněné osoby, která se zdržuje nebo
má bydliště na území České republiky, nebo se
zde zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště.
(2) Převzetí evropského ochranného příkazu
nebrání, neukládá-li ochranný příkaz popsaný
v evropském ochranném příkazu některý ze zákazů
nebo omezení uvedených v § 341 odst. 2.
(3) Požádá-li chráněná osoba o vydání evropského ochranného příkazu justiční orgán a ochranný
příkaz, na jehož základě má být vydán evropský
ochranný příkaz, byl vydán v jiném členském státu,
justiční orgán žádost neprodleně postoupí příslušnému orgánu jiného členského státu.
§ 344
Příslušnost
(1) K postupu podle tohoto dílu a dílu 1 je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje,
nebo má bydliště chráněná osoba. Nezdržuje-li se
tato osoba v České republice, nebo zde nemá bydliště, je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se
tato osoba zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště.
(2) Ke změně skutečností rozhodných pro
určení místní příslušnosti nastalé po zahájení řízení
se nepřihlíží.

Díl 2

(3) Byl-li evropský ochranný příkaz zaslán
orgánu, který není k postupu podle tohoto dílu
a dílu 1 příslušný, postoupí jej neprodleně příslušnému soudu a současně o postoupení vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, který mu jej
zaslal. Má-li soud, kterému byl evropský ochranný
příkaz postoupen, pochybnosti o své příslušnosti,
postupuje přiměřeně podle § 24 trestního řádu.

Uznání evropského ochranného příkazu
jiného členského státu a přijetí návazných opatření

§ 345

§ 343

Řízení o uznání evropského ochranného příkazu
a přijetí návazných opatření

Podmínky pro převzetí
evropského ochranného příkazu
(1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným
členským státem lze převzít za účelem rozhodnutí
o jeho uznání, pokud jde o rozhodnutí vydané

(1) Řízení o uznání evropského ochranného
příkazu a přijetí návazných opatření se zahajuje
okamžikem, kdy byl příslušnému soudu doručen
evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským
státem.
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(2) Nejsou-li splněny podmínky pro převzetí
evropského ochranného příkazu, samosoudce řízení
ukončí a o jeho ukončení a o důvodech, které k němu
vedly, neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu, státního zástupce, byl-li již ve věci
činný, a chráněnou osobu.

opatření podle trestního řádu. O uznání evropského
ochranného příkazu a návazných opatřeních, včetně
důsledků jejich porušení, samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě neuznání jej vyrozumí i o důvodech takového postupu.

(3) Nelze-li v řízení pokračovat z důvodu,
který není důvodem pro neuznání evropského
ochranného příkazu, samosoudce o této skutečnosti
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
a požádá jej o vyjádření, zda na uznání evropského
ochranného příkazu trvá, a to ve lhůtě, kterou za
tímto účelem stanoví. Nevyjádří-li se příslušný orgán
jiného členského státu ve lhůtě nebo neuvede-li
okolnosti, které vyvracejí důvod, pro který nelze
v řízení pokračovat, samosoudce řízení ukončí
a o jeho ukončení a o důvodech, které k němu vedly,
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního zástupce, byl-li již ve věci
činný, a chráněnou osobu.

(4) Nelze-li rozhodnutí uvedené v odstavci 3
doručit ohrožující osobě z důvodu jejího neznámého
pobytu a místo jejího pobytu se nepodaří zjistit ani
s využitím spolupráce poskytnuté příslušným orgánem jiného členského státu, samosoudce řízení
ukončí a o jeho ukončení, včetně uvedení důvodu
takového postupu, neprodleně vyrozumí příslušný
orgán jiného členského státu, státního zástupce
a chráněnou osobu.

§ 346
Rozhodnutí o uznání evropského ochranného
příkazu a přijetí návazných opatření
(1) Nepovažuje-li
samosoudce
evropský
ochranný příkaz zaslaný jiným členským státem za
dostatečný podklad pro rozhodnutí o jeho uznání
a přijetí návazných opatření, požádá příslušný orgán
tohoto členského státu, aby mu v jím stanovené lhůtě
zaslal nezbytné dodatkové informace. Nezašle-li jiný
členský stát dodatkové informace ve stanovené lhůtě,
aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak neučinil, samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu,
státního zástupce, byl-li již ve věci činný, a chráněnou osobu. Na tyto následky musí být příslušný
orgán jiného členského státu upozorněn.
(2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz
uzná nebo neuzná, a o návazných opatřeních samosoudce rozhodne neprodleně.
(3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných opatřeních samosoudce
doručí bez zbytečného odkladu státnímu zástupci
a chráněné osobě. Uznal-li samosoudce evropský
ochranný příkaz, rozhodnutí doručí také ohrožující
osobě. Neuznal-li samosoudce evropský ochranný
příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách,
za kterých může požádat o vydání předběžných

§ 347
Důvody pro neuznání
evropského ochranného příkazu
(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný
příkaz vydaný jiným členským státem, pokud
a) uznání evropského ochranného příkazu a přijetí
návazných opatření by bylo v rozporu s překážkou věci pravomocně rozhodnuté,
b) skutek, pro který byl ochranný příkaz popsaný
v evropském ochranném příkazu vydán, nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu
podle práva České republiky,
c) ohrožující osoba požívá podle právního řádu
České republiky nebo mezinárodního práva výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení,
d) ohrožující osoba by nebyla podle právního řádu
České republiky vzhledem ke svému věku
trestně odpovědná za jednání, pro které byl vydán ochranný příkaz popsaný v evropském
ochranném příkazu,
e) trestní odpovědnost za jednání, pro které byl
ochranný příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu vydán, je podle právního řádu
České republiky promlčena a takový ochranný
příkaz byl vydán pro skutek, jehož stíhání je
podle právního řádu České republiky v pravomoci orgánů České republiky,
f) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě
ochranným příkazem popsaným v evropském
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ochranném příkazu neodpovídá zákazu nebo
omezení uvedenému v § 341 odst. 2, nebo
g) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě
ochranným příkazem popsaným v evropském
ochranném příkazu je součástí trestu nebo
ochranného opatření, na jejichž výkon se v České republice vztahuje amnestie, a takový zákaz
nebo omezení byly uloženy pro skutek, jehož
stíhání je podle právního řádu České republiky
v pravomoci orgánů České republiky.
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do
jaké míry je ohrožující osoba vyňata z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom
na návrh této osoby, státního zástupce nebo samosoudce Nejvyšší soud.
(3) Samosoudce nemusí uznat evropský
ochranný příkaz, byl-li ochranný příkaz v něm popsaný vydán pro skutek spáchaný zcela nebo zčásti
na území České republiky nebo mimo území České
republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, nebo
letadla anebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice;
přitom zohlední zejména okolnosti spáchání skutku.
(4) Samosoudce dále nemusí uznat evropský
ochranný příkaz, pokud je zjevně neúplný nebo není
přeložen do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve
kterém lze evropský ochranný příkaz podle prohlášení České republiky40) přijmout. Před rozhodnutím
o neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené
zaslal doplněné znění evropského ochranného příkazu nebo jeho překlad do příslušného jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro
které tak nemohl učinit, neuzná evropský ochranný
příkaz.
§ 348
Uznání a přijetí návazných opatření
Nejde-li o případ uvedený v § 345 odst. 2 nebo
3 nebo v § 346 odst. 1 anebo v § 352 odst. 1 větě
druhé, nebo není-li dán důvod pro neuznání evropského ochranného příkazu, samosoudce uzná evropský ochranný příkaz na území České republiky
a současně uloží ohrožující osobě návazné opatření,
kterým je vždy to z předběžných opatření uvedených v § 88c trestního řádu, jež svou povahou nejvíce odpovídá zákazu nebo omezení uloženému
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v ochranném příkazu popsaném v evropském
ochranném příkazu, a to bez ohledu na to, v jaké fázi
trestního řízení byl ochranný příkaz v jiném členském státu vydán. Při ukládání návazného opatření
postupuje přiměřeně podle § 88b až 88m trestního
řádu. Součástí usnesení je i poučení o důsledcích porušení návazného opatření.
§ 349
Řízení o stížnosti
(1) Proti rozhodnutí podle § 347 odst. 1, 3 a 4
nebo § 348 je přípustná stížnost, která má odkladný
účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které
byl evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz
v něm popsaný vydán v jiném členském státu.
(2) Soud rozhodující o stížnosti zruší napadené
rozhodnutí a ukončí řízení, shledá-li důvod uvedený
v § 345 odst. 2 nebo 3 nebo v § 352 odst. 1 větě
druhé. Shledá-li důvod uvedený v § 345 odst. 3, nejprve o této skutečnosti vyrozumí příslušný orgán
jiného členského státu a požádá jej o vyjádření, zda
na uznání evropského ochranného příkazu trvá, a to
ve lhůtě, kterou za tímto účelem stanoví. Řízení
ukončí až v případě, že se příslušný orgán jiného
členského státu nevyjádří ve lhůtě nebo neuvede
okolnosti, které vyvracejí důvod, pro který nelze
v řízení pokračovat.
§ 350
Návazná opatření
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při
výkonu návazného opatření samosoudce postupuje
přiměřeně podle ustanovení trestního řádu upravujících výkon předběžných opatření; ustanovení § 88n
odst. 1 trestního řádu se neužije. Poruší-li ohrožující
osoba návazné opatření, může jí samosoudce uložit
pouze pořádkovou pokutu.
(2) Porušení návazného opatření ohrožující
osobou samosoudce bez zbytečného odkladu
oznámí příslušnému orgánu jiného členského státu.
Oznámení o porušení návazného opatření se zasílá
na formuláři stanoveném právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný příkaz41)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho
z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do
jazyka, v němž tento stát podle svého prohlášení40)
oznámení přijímá.
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§ 351
Zrušení a změna přijatých návazných opatření
(1) Změní-li orgán jiného členského státu
ochranný příkaz popsaný v evropském ochranném
příkazu, samosoudce rozhodne, zda návazné opatření uložené na základě evropského ochranného
příkazu takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo
zda je ponechá v původní podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která je
uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání návazného opatření v původní podobě;
stejně postupuje i v případě, že je dán důvod pro
neuznání nového evropského ochranného příkazu
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí
samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné
osobě a ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí
je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz
v něm popsaný vydán v jiném členském státu.
(2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o změně návazného opatření
uloženého na základě uznaného evropského ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to
včetně uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud samosoudce ponechá v platnosti
návazné opatření uložené na základě uznaného
evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je má zrušit.
(3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení návazného opatření, pokud
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na dalším výkonu návazného opatření uloženého na základě původního
evropského ochranného příkazu,
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území
České republiky nebo zde již nemá bydliště,
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení evropského ochranného
příkazu,
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé,
nebo
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze
pokračovat ve výkonu návazného opatření
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uloženého na základě uznaného evropského
ochranného příkazu.
(4) O zrušení návazného opatření podle odstavce 3 a o důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný
orgán jiného členského státu.
§ 352
Souběh řízení
(1) Byl-li do České republiky zaslán ochranný
příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu za
účelem postupu podle hlavy IV nebo IX a samosoudce se o této skutečnosti dozví předtím, než rozhodne o uznání evropského ochranného příkazu
a přijetí návazných opatření podle § 348, rozhodnutí
odloží do doby, než je pravomocně rozhodnuto
o uznání a výkonu ochranného příkazu podle hlavy IV nebo IX. Pokud bylo v řízení podle hlavy IV
nebo IX pravomocně rozhodnuto, že se ochranný
příkaz uzná a vykoná, samosoudce řízení o uznání
evropského ochranného příkazu a přijetí návazných
opatření ukončí a o této skutečnosti, včetně uvedení
důvodů, vyrozumí příslušný orgán jiného členského
státu, státního zástupce a chráněnou osobu. V opačném případě samosoudce v řízení pokračuje.
(2) Byl-li do České republiky zaslán ochranný
příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu za
účelem postupu podle hlavy IV nebo IX a samosoudce se o této skutečnosti dozví až poté, co již
pravomocně rozhodl, že se evropský ochranný příkaz uznává a že se ukládá návazné opatření podle
§ 348, pokračuje se ve výkonu návazného opatření
do doby, než je pravomocně rozhodnuto o uznání
a výkonu ochranného příkazu podle hlavy IV nebo
IX. Pokud bylo v řízení podle hlavy IV nebo IX
pravomocně rozhodnuto, že se ochranný příkaz
uzná a vykoná, samosoudce rozhodne o zrušení návazného opatření; v opačném případě ponechá návazné opatření v platnosti.
§ 353
Náklady
Náklady řízení o uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření nese Česká republika.
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Díl 3

§ 355

Zajištění ochrany chráněné osoby
v jiném členském státu

Zaslání evropského ochranného příkazu
do jiného členského státu

§ 354
Vydání, změna a zrušení
evropského ochranného příkazu
(1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu
ochranného příkazu, může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, zdržuje-li se
chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného
členského státu nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat
nebo mít bydliště. Justiční orgán při zvažování, zda
vydá evropský ochranný příkaz, zejména zohlední
dobu, po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat
nebo mít bydliště v jiném členském státu, a míru
jejího ohrožení. Před vydáním evropského ochranného příkazu justiční orgán ověří, že ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán, ukládá některý
ze zákazů nebo omezení odpovídajících zákazům
nebo omezením uvedeným v § 341 odst. 2. Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný příkaz,
rozhodne o zamítnutí žádosti chráněné osoby.
(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na
formuláři stanoveném právním předpisem Evropské
unie upravujícím evropský ochranný příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.
(3) Přichází-li ohledně ochranného příkazu
vůči témuž členskému státu v úvahu postup podle
hlavy IV nebo hlavy IX, justiční orgán přednostně
postupuje podle ustanovení těchto hlav.
(4) Evropský ochranný příkaz nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti chráněné osoby o jeho vydání justiční orgán doručí chráněné osobě. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání evropského
ochranného příkazu může chráněná osoba podat
stížnost.
(5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který vydal evropský ochranný
příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní nebo jej
odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční
orgán doručí příslušnému orgánu jiného členského
státu a o této změně vyrozumí též chráněnou osobu.
O odvolání evropského ochranného příkazu justiční
orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán
jiného členského státu.

(1) Justiční orgán, který vydal evropský
ochranný příkaz, jej zašle příslušnému orgánu jiného
členského státu, ve kterém se chráněná osoba zdržuje
nebo má bydliště nebo ve kterém se zamýšlí zdržovat anebo mít bydliště, za účelem jeho uznání a přijetí
návazných opatření.
(2) Evropský ochranný příkaz zašle justiční
orgán příslušnému orgánu jiného členského státu
přeložený do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do jazyka,
v němž jej tento členský stát podle svého prohlášení40) přijímá.
(3) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne justiční orgán dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření.
§ 356
Důsledky zaslání evropského
ochranného příkazu do jiného členského státu
(1) Uznání evropského ochranného příkazu
orgánem jiného členského státu a přijetí návazných
opatření nebrání výkonu ochranného příkazu, na jehož základě byl evropský ochranný příkaz vydán.
(2) Pokud orgán jiného členského státu, který
uznal evropský ochranný příkaz a přijal návazné
opatření, vyrozumí justiční orgán o tom, že ohrožující osoba porušila toto návazné opatření, postupuje
se obdobně jako v případě, že by ohrožující osoba
porušila podmínky stanovené ochranným příkazem
na území České republiky, nebyl-li výkon ochranného příkazu předán do některého z členských států.
(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v jejichž důsledku
nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným
členským státem na základě uznaného evropského
ochranného příkazu.
39

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU
ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.
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40

) Článek 17 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.

41

) Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském
ochranném příkazu.

42

) Příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/
/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.“.

Dosavadní § 340 a 341 se označují jako § 357 a 358.

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. II
V § 88n zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 45/
/2013 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Byl-li na základě předběžného opatření
vydán evropský ochranný příkaz podle zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
a o změně nebo zrušení tohoto předběžného opatření rozhodl orgán činný v trestním řízení, který
je odlišný od orgánu, jenž vydal evropský ochranný
příkaz, zašle své rozhodnutí tomuto justičnímu
orgánu.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. III
V části první hlavě II zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve
znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se za díl 7
doplňuje nový díl 8, který včetně nadpisu zní:

Částka 37

„D í l 8
Mezinárodní justiční spolupráce
v trestních věcech mladistvých
§ 88a
(1) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému náhradní opatření za vazbu, které lze při splnění podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu postupem podle části
páté hlavy IV dílů 2 a 3 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým
bylo rozhodnuto o ponechání obviněného mladistvého na svobodě nebo o jeho propuštění z vazby za
současného nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka nebo předběžným opatřením podle trestního řádu nebo jeho umístěním v péči
důvěryhodné osoby podle tohoto zákona.
(2) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění, které lze při
splnění podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat
jinému členskému státu k uznání a výkonu postupem
podle části páté hlavy VI dílu 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo
peněžité opatření, nebo kterým byl nařízen podmíněně odložený výkon peněžitého opatření anebo
kterým bylo rozhodnuto o povinnosti odsouzeného
mladistvého k náhradě nákladů trestního řízení ve
prospěch státu, jakož i rozhodnutí orgánu činného
v trestním řízení, kterým byla mladistvému v trestním řízení uložena pořádková pokuta.
(3) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému
propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných
majetkových hodnot, které lze při splnění podmínek
stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu postupem podle části páté
hlavy VII dílu 2 zákona o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo
a) trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
b) propadnutí náhradní hodnoty za výnos z trestné
činnosti,
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c) ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, nebo
d) zabrání náhradní hodnoty za výnos z trestné
činnosti.
(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému
sankci spojenou se zbavením osobní svobody, které
lze při splnění podmínek stanovených zákonem
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu
postupem podle části páté hlavy VIII dílu 2 zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo
uloženo trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody nebo bylo rozhodnuto o výkonu jeho zbytku,
včetně případů, kdy bylo rozhodnuto o výkonu
podmíněně odloženého trestního opatření odnětí
svobody, o výkonu náhradního trestního opatření
odnětí svobody za nevykonané trestní opatření domácího vězení nebo peněžité trestní opatření, nebo
kterým bylo na nepodmíněné odnětí svobody přeměněno trestní opatření obecně prospěšných prací,
nebo kterým byla uložena zabezpečovací detence,
ústavní ochranné léčení nebo ochranná výchova.
(5) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému
sankci nespojenou se zbavením osobní svobody, dohled nebo omezení anebo povinnosti, které lze při
splnění podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat
jinému členskému státu k uznání a výkonu postupem
podle části páté hlavy IX dílu 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl mladistvému, vůči němuž bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, jemuž byl podmíněně odložen výkon trestního opatření odnětí svobody nebo
který byl podmíněně propuštěn z výkonu trestního
opatření odnětí svobody, uložen dohled probačního
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úředníka, povinnost podrobit se probačnímu programu, výchovná povinnost nebo výchovné omezení, a pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo
mladistvému uloženo trestní opatření domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu činnosti, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce nebo ambulantní ochranné léčení.
(6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského
státu směřujícího vůči mladistvému, jež bylo uznáno
postupem podle části páté hlav IV, VI, VIII a IX
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, se postupuje podle tohoto zákona a podle
trestního řádu.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. IV
V § 14 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), se doplňuje odstavec 8, který
zní:
„(8) Justiční orgán vydá evropský ochranný
příkaz za podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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Částka 37

78
ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I

„(3) Stanovisko k návrhu státního závěrečného
účtu předkládá Úřad Poslanecké sněmovně ve lhůtě
do 4 měsíců ode dne předložení tohoto návrhu Poslanecké sněmovně vládou.“.
8. V § 8 odst. 2 písm. b) se čárka za slovem
„rozpočtu“ zrušuje a za slovo „změn,“ se vkládají
slova „rozpočtových opatření“.

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., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 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., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se mění takto:

10. V § 8 odst. 4 větě první se slova „se může“
nahrazují slovy „je oprávněn“, slovo „schůzí“ se nahrazuje slovy „se schůze“, za slovo „projednávány“
se vkládají slova „kontrolní závěry,“ a slova „která
Úřad předložil“ se nahrazují slovy „které se vztahují
k činnosti Úřadu“.

1. V § 1 odst. 2 se slovo „pracovníků“ nahrazuje slovem „zaměstnanců“.

11. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

2. V § 3 odst. 1 písm. b) a c) se slova „České
republiky“ zrušují.

„(6) Prezident Úřadu je oprávněn účastnit se
schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní
závěry a stanoviska k nim. Požádá-li o slovo, bude
mu uděleno.“.

3. V § 4a odst. 2 písm. f) se slova „zbavení nebo
omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují
slovy „omezení svéprávnosti“.

9. V § 8 odst. 2 písm. c) a v § 13 odst. 3 písm. c)
se slova „ke státnímu závěrečnému“ nahrazují slovy
„k návrhu státního závěrečného“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. Poznámky pod čarou č. 1d až 1f se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 10 odst. 1 písm. a) a v § 12 odst. 3
písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“
nahrazují slovy „plně svéprávný“.

5. V § 5 odst. 1 se slovo „průběžném“ nahrazuje slovy „vývoji ekonomiky a“, slova „ke státnímu
závěrečnému“ se nahrazují slovy „k návrhu státního
závěrečného“, slova „České republiky“ se zrušují
a za slovo „včetně“ se vkládá slovo „seznamu“.

13. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „v magisterském studijním programu“.

6. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Stanovisko ke zprávě o vývoji ekonomiky
a plnění státního rozpočtu předkládá Úřad Poslanecké sněmovně ve lhůtě do 1 měsíce ode dne předložení této zprávy Poslanecké sněmovně vládou.“.
7. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

14. V § 10 odst. 6 a v § 12 odst. 7 se slovo „prokurátora“ nahrazuje slovy „státního zástupce“.
15. V § 10 odst. 8 písm. d) a v § 12 odst. 9
písm. d) se slova „zbaven nebo omezen způsobilosti
k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezena jeho
svéprávnost“.
16. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene c)
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doplňují slova „v magisterském studijním programu“.
17. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slovo
„změny,“ vkládají slova „rozpočtová opatření,“.
18. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Úřad je oprávněn opatřovat podklady pro
zpracování plánu kontrolní činnosti a jeho změn.
Ten, koho o to Úřad požádá, je povinen ve lhůtě
jím stanovené poskytnout pro tento účel Úřadu informace a vysvětlení a předložit doklady a jiné písemnosti. Získané podklady mohou být použity
v případě uskutečnění kontroly jako informace
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
19. V § 17 odst. 3 větě druhé se slovo „kontrolní“ zrušuje.
20. V § 17 odst. 4 písm. c) se slovo „ , nebo“
nahrazuje slovem „a“.
21. V § 17 odst. 6 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
22. V § 18 odst. 3 se slovo „dvou“ nahrazuje
číslem „3“.
23. V § 21 písm. b) se slova „záznamy dat na
paměťových médiích prostředků výpočetní techniky,“ nahrazují slovy „data z informačních systémů, kterých jsou správci nebo provozovateli, na
technických nosičích dat, popřípadě“ a na konci
textu písmene b) se doplňují slova „ , jakož i pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy“.
24. V § 21 písmeno g) zní:
„g) používat telekomunikační koncová zařízení
kontrolovaných osob a datové připojení do veřejné sítě elektronických komunikací pro zabezpečení kontroly,“.
25. Poznámka pod čarou č. 4 „Zákon č. 102/
/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 393/1990 Sb.“ se zrušuje.
26. V § 21 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) požadovat, aby kontrolované osoby ve stanovených lhůtách zajistily přístup k datům, která
souvisí s předmětem kontroly a jsou uložena
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nebo zpracována v provozních informačních
systémech kontrolované osoby, jakož i v dalších
souborech a aplikacích, a která nejsou součástí
informačních systémů veřejné správy.“.
27. V § 23 větě první se slovo „státního“ nahrazuje slovem „veřejného“.
28. V § 23 se za větu první vkládá věta „Je-li
kontrolovanou osobou Česká národní banka, není
tímto ustanovením dotčena povinnost mlčenlivosti
stanovená Protokolem o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky9).“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) Čl. 37 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

29. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

30. V § 27 odst. 1 větě první se za slovo „pěti“
vkládá slovo „pracovních“.
31. V § 27 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
32. V § 27 odst. 4 se slova „nebo člen Úřadu“
zrušují.
33. V § 27 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, příslušný orgán Úřadu rozhodnutí zčásti nebo zcela
zruší a zajistí došetření věci. Skutečnosti zjištěné
při došetření se uvedou v dodatku ke kontrolnímu
protokolu. Na nakládání s dodatkem kontrolního
protokolu se přiměřeně použijí odstavce 1 až 4
a § 25 a 26.“.
34. V § 27 odst. 6 se slova „nebo člena Úřadu“
zrušují.
35. V § 28 odst. 1 se za slovo „způsobila“ vkládají slova „porušení povinnosti podle § 17 odst. 2,
nebo která zaviněně způsobila“.
36. V § 30 odstavec 1 zní:
„(1) Všechny schválené kontrolní závěry zveřejňuje prezident Úřadu ve Věstníku Úřadu a zasílá
je Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.“.
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37. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.

ležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 626/
/2004 Sb.“.

38. V § 45 odst. 1 se slova „vychází pravidelně
čtyřikrát ročně“ nahrazují slovy „zveřejňuje i na
svých internetových stránkách“.
39. Nadpis umístěný nad označením § 46 „Platy, požitky a náhrady“ se zrušuje.
40. V § 46 se slovo „požitky“ nahrazuje slovy
„další náležitosti spojené s výkonem funkce“ a slova
„a viceprezidenta Úřadu upravuje zvláštní zákon8)“
se nahrazují slovy „ , viceprezidenta Úřadu a členů
Úřadu upravuje zvláštní zákon8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 20 až 24 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších ná-

Částka 37

Čl. II
Přechodné ustanovení
Kontrolní akce zahájené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 166/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 79 / 2015

Částka 37
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79
ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

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

ČÁST PRVNÍ

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „družic a kabelových sítí“ nahrazují slovy „jiných sítí elektronických komunikací“.

Změna zákona o Českém rozhlasu
Čl. I
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve
znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb.,
zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 4
zní:
„b) provozuje vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím
části kmitočtového spektra v pásmu velmi krátkých vln v rozsahu, který umožňují vhodné rádiové kmitočty získané optimalizací vlastní vysílací sítě za podmínky, že nedojde ke snížení
rozsahu pokrytí České republiky stanoveného
tímto zákonem, a rádiové kmitočty nově vyhledané Českým rozhlasem na jeho náklady, nejvýše však v rozsahu regionálního rozhlasového
vysílání4); tento program může Český rozhlas
šířit rovněž prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu středních vln a prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací
v rozsahu celoplošného rozhlasového vysílání
stanoveného tímto zákonem,
4

) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slovo „Kmitočty“ vkládají slova „v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. b) nebo“.
4. V § 12 odst. 3 se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , b) a f)“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
Čl. II
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/
/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/
/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/
/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/
/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/
/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/
/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/
/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova
„nebo ve státě“ zrušují.
2. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „republiky,
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v jiném“ nahrazují slovy „republiky nebo v jiném“
a slova „nebo ve státě“ se zrušují.
3. V § 3 odst. 5 se slova „nebo ve státě, který je
smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a která nesplňuje v České republice, ani v jiném
členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je
smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi,“ nahrazují slovy „ , a která v České republice
ani v jiném členském státě Evropské unie nesplňuje“
a slova „založení Evropského společenství4c)“ se nahrazují slovy „fungování Evropské unie4c)“.
Poznámka pod čarou č. 4c zní:

ství, publicistiku a vzdělávací pořady20) zařazovat
obchodní sdělení s výjimkou obchodních sdělení zařazovaných do vysílání programu v přímém spojení
s vysíláním kulturní nebo sportovní události, je-li
vysílání takového obchodního sdělení nezbytnou
podmínkou k získání práv k rozhlasovému vysílání
kulturní nebo sportovní události. Věta druhá se nevztahuje na oznámení podle odstavce 4.“.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

„4c) Čl. 49 a následující Smlouvy o fungování Evropské
unie.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

4. V § 6 odst. 2 se slova „konce února“ nahrazují slovy „30. dubna“.
5. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona nesmí do programu zaměřeného výlučně na zpravodaj-

Částka 37

Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 80 / 2015

Částka 37
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80
ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o léčivech
V § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb., se na
konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nestanoví-li zákon jinak“.

středků účtu vedeného podle § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na příjmový účet
státního rozpočtu České republiky, zřízený pro
Ministerstvo zdravotnictví, v roce 2015 částku ve
výši 1 700 000 000 Kč.

Čl. III
Účinnost

Čl. II
Přechodné ustanovení
Státní ústav pro kontrolu léčiv převede z pro-

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 81 / 2015
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81
ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla
a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze
dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/
/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém
Společenství pro provoz plavidel.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze
dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady
pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze
dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní
nároky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze
dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU
ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice
2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU
ze dne 20. listopadu 2013 o některých povinnostech
státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři
z roku 2006 a jejího prosazování.“.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o námořní plavbě
Čl. I
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve
znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 64/2014
Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi
Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského
společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze
dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou
se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze
dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně
směrnice 2001/25/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze
dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/
/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES
ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku
námořníků.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku
2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze

2. V § 2 odst. 10 se slova „o konstrukci a vybavení námořního plavidla“ zrušují a slovo „splňuje“
se nahrazuje slovy „ , jeho konstrukce, vybavení,
systém bezpečného řízení provozu na něm nebo
podmínky pro práci členů posádky plavidla splňují“.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Repatriací se rozumí doprava člena posádky lodě po jeho vylodění do místa sídla provozovatele námořního plavidla nebo do jiného sjednaného místa.“.
4. Nadpis § 12 zní: „Způsobilost lodě k plavbě“.
5. V § 12 se slovo „technicky“ zrušuje a za
slovo „udržována“ se vkládají slova „a provozována“.
6. V § 12b odst. 3 písm. a) se slova „a systém
bezpečného řízení provozu na lodi odpovídá“ nahrazují slovy „ , systém bezpečného řízení provozu na
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lodi a podmínky pro práci členů posádky lodě odpovídají“.
7. V § 12c odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:
„k) osvědčení pro práci na moři podle Úmluvy
o práci na moři,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).
8. V § 12e odst. 2 se slova „a její vybavení“ nahrazují slovy „ , její vybavení a provoz“.
9. Za § 12m se vkládá nový § 12n, který včetně
nadpisu zní:
„§ 12n
Osvědčení pro práci na moři
(1) Přílohou žádosti o schválení souladu lodi
s požadavky námořních úmluv je popis opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro
práci členů posádky lodě s požadavky Úmluvy
o práci na moři, části páté tohoto zákona a zákoníku
práce, jde-li o loď o hrubé prostornosti
a) přesahující 500 tun, nebo
b) nepřesahující 500 tun, pokud žadatel žádá
o schválení souladu podmínek pro práci členů
posádky lodě s požadavky Úmluvy o práci na
moři.
(2) Úřad posoudí na základě popisu opatření
provozovatele lodě rovněž soulad podmínek pro
práci členů posádky lodě s požadavky části páté
tohoto zákona a zákoníku práce. Za tímto účelem
si Úřad vyžádá závazné stanovisko Státního úřadu
inspekce práce.
(3) Spolu s osvědčením pro práci na moři vydá
Úřad prohlášení o dodržení podmínek práce na
moři, jehož součástí je popis opatření provozovatele
lodě uvedených v příloze žádosti. V prohlášení o dodržení podmínek práce na moři Úřad zaznamená výjimky z požadavků pro práci členů posádky lodě
udělené podle § 12d.
(4) Osvědčení pro práci na moři a prohlášení
o dodržení podmínek práce na moři pozbývají platnosti rovněž dnem zápisu nového provozovatele
lodě do námořního rejstříku.
(5) Na žádost účastníka řízení o schválení souladu lodě s požadavky námořních úmluv vydá Úřad
prozatímní osvědčení pro práci na moři, pokud
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a) se schvaluje soulad lodě s požadavky námořních
úmluv,
1. není-li zapsána v námořním rejstříku, nebo
2. pozbylo-li předchozí osvědčení pro práci na
moři platnosti podle odstavce 4, a
b) s ohledem na provedené prohlídky a zkoušky
a posouzení popisu opatření provozovatele lodě
lze důvodně předpokládat, že bude schválen
soulad lodi s požadavky Úmluvy o práci na
moři.
(6) Platnost prozatímního osvědčení pro práci
na moři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o schválení souladu lodi s požadavky námořních
úmluv nebo rozhodnutí, jímž byla žádost o schválení
souladu lodě s požadavky námořních úmluv zamítnuta, nejpozději však uplynutím 6 měsíců ode dne
jeho vydání.
(7) Náležitosti popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů
posádky lodě, stanoví prováděcí právní předpis.“.
10. V § 13a odst. 1 se slova „nebo k)“ nahrazují
slovy „nebo l)“.
11. V § 24 odst. 1 písm. c) se slovo „technickou“ zrušuje.
12. V § 24 odst. 1 písmena l) až n) znějí:
„l) mít po celou dobu provozování lodě uzavřeno
pojištění a zaplaceno pojistné v případě
1. pojištění odpovědnosti za škody z provozu
lodě,
2. pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti
člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání a
3. pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací,
m) zabezpečit, aby při provozování námořní
plavby byly na námořním plavidle průkazy
způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů
posádky, a
n) zajistit, aby každý člen posádky obdržel popis
způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech na lodi včetně kontaktních údajů
osob pověřených jejich vyřizováním, osob,
které mohou členu posádky poskytnout radu
v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu.“.
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13. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
14. V § 25 odst. 1 se za písmeno s) vkládají
nová písmena t) až v), která znějí:
„t) pracovní smlouvy členů posádky lodě,
u) právní předpisy upravující
vztahy členů posádky lodě,

pracovněprávní

v) kolektivní smlouva, je-li uzavřena, a“.
Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno w).
15. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Listinné doklady podle odstavce 1 písm. u)
a v) musí být na lodi umístěny na místě přístupném
všem členům posádky lodě.“.
16. V § 27 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „s výjimkou právních předpisů upravujících
pracovněprávní vztahy členů posádky lodě; u pracovní smlouvy člena posádky a kolektivní smlouvy
může být originál nahrazen stejnopisem“.
17. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Není-li pracovní smlouva člena posádky lodě nebo
kolektivní smlouva sepsána v anglickém jazyce, musí
být doplněna o překlad do tohoto jazyka.“.
18. V § 33 odst. 1 písm. h) se slova „a zajistit,
aby z lodě nebyly vypouštěny znečišťující látky uvedené v prováděcím právním předpise v množství,
které překročí limit stanovený prováděcím právním
předpisem, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich
vypouštění, stanovenými prováděcím právním předpisem,“ zrušují.
19. V § 33 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až s) se označují jako písmena m) až r).
20. V § 42 odstavec 1 zní:
„(1) Jako člena posádky lodě lze nalodit pouze
toho, kdo je zdravotně způsobilý a je držitelem
oprávnění pro výkon
a) zvláštní činnosti, jejíž výkon je nezbytný pro
zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky
lodě nebo námořní plavby na určitých typech
lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále
jen „zvláštní činnost“), a
b) práce spojené s příslušnou funkcí člena posádky
lodě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva upra-
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vující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu.“.
21. V § 42 se doplňují odstavce 4 až 6, které
znějí:
„(4) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, lze
jako člena posádky do funkce lodní kuchař nalodit
toho, kdo
a) ukončil střední vzdělání s maturitní zkouškou
nebo výučním listem v oboru souvisejícím s gastronomií a hotelnictvím, a
b) absolvoval praxi v oblasti gastronomie a hotelnictví v trvání alespoň 24 měsíců.
(5) Člen posádky lodě nesmí vykonávat práci
nebo činnosti, pro něž nemá oprávnění, k jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 4.
(6) Výčet a charakteristiku zvláštních činností
stanoví prováděcí právní předpis.“.
22. § 43 až 46 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 38 znějí:
„§ 43
Oprávnění pro výkon funkce člena posádky lodě
(1) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti udělí
na žádost Úřad, pokud žadatel
a) je držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti a
b) splňuje požadavky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, na
1. minimální věk a
2. odbornou způsobilost, která zahrnuje praxi
člena posádky lodě, absolvování výuky a výcviku a prokázání odborných znalostí a dovedností.
(2) Oprávnění pro výkon práce spojené s příslušnou funkcí člena posádky lodě udělí na žádost
Úřad, pokud žadatel
a) je držitelem oprávnění pro výkon zvláštní činnosti a
b) splňuje požadavky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, na
1. minimální věk a
2. odbornou způsobilost, která zahrnuje praxi
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člena posádky lodě, absolvování výuky a výcviku
a prokázání odborných znalostí a dovedností.

přezkoumání odborných znalostí a dovedností
podle odstavce 6 ve stanoveném termínu, nebo

(3) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti
a oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena
posádky lodě na velitelské a provozní úrovni se uděluje na dobu 5 let. Oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena posádky lodě na pomocné úrovni
se uděluje na dobu neurčitou.

d) osvědčení o zdravotní způsobilosti pozbylo
platnosti.

(4) Vyhoví-li Úřad žádosti o udělení oprávnění,
vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobilosti. Pro každou funkci člena posádky lodě a pro každou zvláštní činnost vydá Úřad
samostatný průkaz způsobilosti, nestanoví-li jinak
mezinárodní smlouva upravující výcvik, kvalifikaci
a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu. Průkaz způsobilosti je veřejnou listinou.
(5) Požádá-li držitel průkazu způsobilosti nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před uplynutím
doby platnosti průkazu způsobilosti o její prodloužení, Úřad prodlouží dobu jeho platnosti na dalších
5 let,
a) jsou-li splněny podmínky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu
námořníků, která je součástí právního řádu,
b) je-li žadatel držitelem osvědčení o zdravotní
způsobilosti.
(6) Dozví-li se Úřad o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o odborné způsobilosti
držitele průkazu způsobilosti, nařídí mu podrobit
se přezkoumání odborných znalostí a dovedností
ve stanoveném termínu. Je-li ohrožena bezpečnost
námořní plavby, pozastaví Úřad platnost uděleného
oprávnění do doby provedení přezkoumání. Rozhodnutí o pozastavení platnosti oprávnění je prvním
úkonem v řízení a odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
(7) Úřad udělené oprávnění odejme, pokud
a) jeho držitel porušil povinnost stanovenou tímto
zákonem nebo mezinárodní smlouvou, která je
součástí právního řádu, a toto porušení mělo
nebo mohlo mít za následek závažné dopady
na život a zdraví lidí, životní prostředí nebo
bezpečnost plavby,

(8) Průkaz způsobilosti pozbývá platnosti
a) uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění uděleno, nebo
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí
oprávnění.
(9) Držitel průkazu způsobilosti je povinen
odevzdat průkaz způsobilosti Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí jeho platnosti nebo ode
dne, kdy rozhodnutí o pozastavení jeho platnosti
nabylo právní moci.
(10) Vzory průkazů způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 44
Prokázání odborných znalostí a dovedností
(1) Odborné znalosti a dovednosti, jejichž oblasti stanoví mezinárodní smlouva upravující výcvik,
kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, a znalosti právních předpisů
České republiky v oblasti námořní plavby se prokazují složením zkoušky před Úřadem. O výsledku
zkoušky vydá Úřad osvědčení.
(2) Zkouška je neveřejná a skládá se v českém
nebo anglickém jazyce. Písemná část zkoušky se
provádí k ověření znalosti anglického jazyka požadované pro výkon funkcí provozní a velitelské
úrovně. Praktická část zkoušky se provádí k ověření
odborných znalostí a dovedností požadovaných pro
výkon funkcí v pomocné úrovni. Ověření ostatních
znalostí se provádí ústně. Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná
zkušební komise jmenovaná Úřadem, který určí rovněž jejího předsedu.

b) jeho držitel přestal splňovat podmínku odborné
způsobilosti,

(3) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví
předseda zkušební komise do 7 dnů ode dne konání
zkoušky protokol. Předseda zkušební komise neprodleně po vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku zkoušky písemně sdělí zkoušenému výsledek
zkoušky. Neuspěl-li zkoušený u zkoušky, může ji
opakovat po uplynutí 2 měsíců od jejího neúspěšného vykonání. Neuspěl-li zkoušený u zkoušky

c) nepodrobil-li se držitel průkazu způsobilosti

a) pouze z jediné oblasti znalostí a dovedností,
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může ji nejpozději do 18 měsíců od jejího neúspěšného vykonání opakovat pouze z tohoto
předmětu,

cvik, obsahující jejich jméno, případně jména,
a příjmení, datum narození a adresu trvalého
nebo obdobného pobytu a

b) z více oblastí znalostí a dovedností, musí ji opakovat v plném rozsahu.

c) doklady prokazující splnění podmínek podle
odstavce 2 písm. b) až d).

(4) Postup při skládání zkoušky, způsob jejího
hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku
zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

(4) V rozhodnutí o udělení akreditace Úřad
uvede druh výuky a výcviku, pro které akreditaci
udělil. Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

§ 45
Poskytování výuky a výcviku
(1) Výuku a výcvik potřebné pro udělení
oprávnění podle § 43 může poskytovat
a) právnická osoba, které Úřad udělil akreditaci
k provozování této činnosti, nebo
b) právnická osoba, které udělil akreditaci nebo
obdobné povolení k poskytování výuky a výcviku příslušný orgán jiného členského státu
Evropské unie.
(2) Úřad udělí na žádost akreditaci, pokud žadatel doloží, že
a) má vytvořen plán pro zajištění výuky a výcviku,
ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob
provádění výuky a výcviku, způsob hodnocení
a evidence výuky a výcviku,
b) výuku a výcvik budou provádět osoby odborně
způsobilé podle mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu,
c) má k dispozici prostory a vybavení potřebné
k provádění výuky a výcviku podle mezinárodní smlouvy o výcviku, kvalifikaci a strážní
službě námořníků, která je součástí právního
řádu, a

(5) Držitel akreditace je povinen
a) poskytovat výuku a výcvik v souladu s udělenou
akreditací a vytvořeným plánem výuky a výcviku,
b) oznámit veškeré změny plánu výuky a výcviku
a seznamu osob provádějících výuku a výcvik
Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy
změna nastala.
(6) Úřad udělenou akreditaci odejme, pokud
její držitel
a) přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace,
b) opakovaně nebo závažným způsobem porušil
povinnost stanovenou tímto zákonem nebo
mezinárodní smlouvou upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, nebo
c) o odnětí akreditace požádal.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti plánu výuky a výcviku a náležitosti osvědčení
o absolvování výuky a výcviku.
§ 46
Uznání rovnocennosti vzdělání

d) má zaveden vnitřní systém řízení kvality pro
výuku a výcvik, jímž zajistí řádné poskytování
výuky a výcviku včetně včasného zjištění nedostatků a jejich nápravy; tento požadavek se považuje za splněný, pokud systém řízení kvality
splňuje požadavky harmonizované české technické normy upravující řízení kvality38).

(1) Fyzická osoba, která žádá o udělení oprávnění podle § 43, může Úřad požádat o uznání rovnocennosti absolvovaného vzdělání s výukou a výcvikem, pokud se jedná o

(3) V žádosti o udělení akreditace žadatel uvede
druh výuky a výcviku, který hodlá poskytovat. Přílohou žádosti je

b) vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v technických oborech.

a) plán pro zajištění výuky a výcviku,
b) seznam osob, které budou provádět výuku a vý-

a) bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program v oblasti technických věd a technologií, nebo

(2) Úřad rovnocennost uzná, pokud absolvované vzdělání odpovídá požadavkům na výuku a výcvik podle mezinárodní smlouvy upravující výcvik,
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kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu.
38

) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky.“.

23. V § 47 odst. 2 větě první se slova „ , prokáže-li žadatel, že je zdravotně způsobilý“ zrušují.
24. V § 47 odst. 2 větě druhé se slova „je zdravotně způsobilý a“ zrušují.
25. V § 47 odst. 3 se za slovo „velitelské“ vkládají slova „nebo provozní“.
26. V § 47 odst. 8 se za slovo „způsobilosti“
vkládají slova „a vzor potvrzení o uznání průkazu
způsobilosti“.
27. § 48 včetně nadpisu zní:
„§ 48
Zdravotní způsobilost
(1) Zdravotní způsobilost osvědčuje na žádost
Úřad na základě lékařského posudku, který ke dni
podání žádosti není starší než 3 měsíce. Osvědčení
o zdravotní způsobilosti se vydává na dobu 2 let.
(2) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský
posudek vydává na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované
osoby posuzující lékař pověřený Úřadem po dohodě
s Ministerstvem zdravotnictví podle mezinárodní
smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní
službu námořníků, která je součástí právního řádu.
Úřad zveřejní seznam pověřených lékařů ve Věstníku dopravy.
(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele osvědčení
o zdravotní způsobilosti v době jeho platnosti takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek
změnu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat
nový lékařský posudek a neprodleně jej zaslat
Úřadu.
(4) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěrem
lékařského posudku, může do 10 pracovních dnů od
jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho
přezkoumání Úřadu. Úřad určí do 10 pracovních
dnů od doručení návrhu na přezkoumání komisi složenou nejméně ze tří lékařů pověřených podle odstavce 2, která nově posoudí zdravotní způsobilost
posuzované osoby. Nastanou-li právní účinky no-
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vého lékařského posudku, pozbývá platnost předchozí lékařský posudek. Proti posudku vydanému
touto komisí nelze podat návrh na jeho přezkoumání. Při osvědčování zdravotní způsobilosti Úřad
vychází z tohoto nového lékařského posudku.
(5) Uplyne-li doba platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti v průběhu plavby, zůstává toto
osvědčení v platnosti do doby vylodění jeho držitele
v místě, kde je možné provést posouzení zdravotní
způsobilosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců.
(6) Pokud se Úřad dozví o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti, nařídí držiteli osvědčení o zdravotní způsobilosti podrobit se novému posouzení zdravotní způsobilosti ve stanoveném termínu, a je-li ohrožena
bezpečnost námořní plavby, pozastaví platnost
osvědčení do doby provedení nového posouzení
zdravotní způsobilosti. Rozhodnutí o pozastavení
platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti je
prvním úkonem v řízení a odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(7) Osvědčení o zdravotní způsobilosti pozbývá platnosti, pokud
a) uplyne doba, na kterou bylo osvědčení vydáno,
b) marně uplyne lhůta stanovená pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku obsahujícího závěr, že držitel osvědčení není zdravotně způsobilý,
c) nastanou právní účinky nového lékařského posudku vydaného komisí podle odstavce 4 obsahujícího závěr, že držitel osvědčení není zdravotně způsobilý, nebo
d) se držitel osvědčení nepodrobil novému posouzení zdravotní způsobilosti podle odstavce 6 ve
stanoveném termínu.
(8) Držitel osvědčení o zdravotní způsobilosti
je povinen osvědčení odevzdat Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí jeho platnosti nebo ode
dne, kdy rozhodnutí o pozastavení jeho platnosti
nabylo právní moci.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob
provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo
stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti,
náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení
o zdravotní způsobilosti.“.
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28. V § 50 odst. 1 se slova „člena posádky námořního plavidla“ nahrazují slovy „velitele námořní
jachty“ a slova „člen posádky námořního plavidla“
se nahrazují slovem „velitel“.
29. V § 50 odst. 2 se slova „člen posádky námořního plavidla“ nahrazují slovy „velitel námořní
jachty“.
30. V § 50 odst. 3 se slova „nebo vydá rozhodnutí o zrušení uznání průkazu způsobilosti a odejme
potvrzení průkazu způsobilosti“ zrušují.
31. V § 50 odst. 4 se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „odnětí“.
32. V § 53 se za slova „platnými průkazy způsobilosti“ vkládají slova „a osvědčením o zdravotní
způsobilosti“ a za slova „Průkazy způsobilosti“ se
vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.
33. V § 61 odst. 1 písm. c) se slova „ , dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny práce“ zrušují.
34. V § 62 odstavec 1 zní:
„(1) Službu na lodi může člen posádky vykonávat pouze na základě pracovní smlouvy uzavřené
s provozovatelem lodě. Pracovní smlouva musí vedle
náležitostí stanovených zákoníkem práce obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení člena posádky, datum a místo jeho narození,
b) údaje o provozovateli lodě, kterými jsou
1. obchodní firma nebo jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa sídla a identifikační číslo osoby,
pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a
2. obchodní firma nebo název, adresa sídla
a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu,
c) identifikační údaje o lodi, na níž má být služba
vykonávána,
d) výši mzdy nebo způsob jejího určení,
e) výměru dovolené v kalendářním roce nebo způsob jejího určení,
f) ujednání o repatriaci,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují
pracovní podmínky člena posádky, a označení
smluvních stran těchto kolektivních smluv,
h) informace o úpravě rozvázání a skončení pra-
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covního poměru, platbách pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
i) datum a místo uzavření pracovní smlouvy.“.
35. V § 62 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel lodě je povinen zajistit, aby
členem posádky lodě nebyla osoba, která v den nalodění nedosáhla věku 18 let.“.
36. V § 62 odst. 4 se slova „vykonávat vedlejší
činnost“ nahrazují slovy „současně vykonávat závislou práci v dalším základním pracovněprávním vztahu“.
37. § 63 a 63a včetně nadpisů znějí:
„§ 63
Obecná ustanovení o pracovní době
a době odpočinku
Pro účely pracovní doby a doby odpočinku
člena posádky lodě se rozumí
a) pracovní dobou doba, v níž je člen posádky
povinen vykonávat práci pro provozovatele
lodi,
b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce
přesčas, kterou je člen posádky lodě povinen na
základě předem stanoveného rozvrhu pracovní
doby odpracovat,
d) pracovní pohotovostí doba, v níž je člen posádky lodě připraven k případnému výkonu
práce podle pracovní smlouvy, která musí být
v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu směn,
e) prací přesčas práce konaná členem posádky lodě
na příkaz provozovatele lodi nebo s jeho souhlasem mimo rámec rozvrhu směn a nad týdenní a denní pracovní dobu stanovenou
v § 63a odst. 1; o práci přesčas se nejedná, napracovává-li člen posádky lodě prací nad rámec
svého rozvrhu směn pracovní volno, které mu
provozovatel lodi poskytl na jeho žádost.
§ 63a
Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení
(1) Délka týdenní pracovní doby člena posádky
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lodě je 40 hodin a délka denní pracovní doby je
8 hodin. Kratší pracovní dobu s členem posádky
lodě nelze sjednat.

(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se
nezapočítávají do pracovní doby.

(2) Týdenní pracovní dobu člena posádky lodě
rozvrhuje provozovatel lodě a určuje začátek a konec
směn. Při jejím rozvržení přihlédne k zajištění bezpečné námořní plavby a zajištění bezpečného a zdraví
neohrožujícího výkonu práce.

§ 63c

(3) Člen posádky lodě musí být na začátku
směny připraven na svém pracovišti k výkonu práce
a odcházet z něho až po skončení směny.
(4) Provozovatel lodě vypracuje písemný rozvrh pracovní doby a seznámí s ním nebo s jeho změnou člena posádky lodě nejpozději 3 dny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena,
jehož délka musí činit alespoň jeden týden.
(5) Provozovatel lodě zajistí, aby byl rozvrh
pracovní doby všech členů posádky lodě a jeho
změny vyvěšeny na přístupném místě na palubě lodě
stejně jako informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu člena posádky lodě stanovené právním předpisem nebo kolektivní smlouvou vztahující se na provozovatele
lodě, a to nejpozději 3 dny před obdobím, na něž
je pracovní doba rozvržena. Nejsou-li rozvrh směn
a informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu sepsány v anglickém
jazyce, musí být doplněny o překlad do tohoto jazyka.“.
38. Za § 63a se vkládají nové § 63b až 63f, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 63b
Přestávky v práci
(1) Provozovatel lodě poskytne členu posádky lodě nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce
přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně
30 minut. Nelze-li výkon práce přerušit, zajistí se
členu posádky lodě i bez přerušení práce přiměřená
doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do
pracovní doby.
(2) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci směny. Přestávku
v práci na jídlo a oddech lze rozdělit na více částí;
alespoň jedna část rozdělené přestávky nesmí být
kratší než 15 minut.

Doba odpočinku
(1) Provozovatel lodě rozvrhne pracovní dobu
tak, aby člen posádky lodě měl mezi koncem jedné
směny a začátkem směny následující nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 10 hodin během 24 hodin
po sobě jdoucích.
(2) Odpočinek mezi dvěma směnami může být
rozdělen do dvou částí, z nichž jedna nesmí být
kratší než 6 hodin.
(3) Provozovatel lodě rozvrhne pracovní dobu
tak, aby člen posádky lodě měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 kalendářních
dnů v trvání alespoň 27 hodin a aby měl nepřetržitý
odpočinek i ve svátek. Jde-li o práce, které jsou nevyhnutelné pro zajištění bezpečného a plynulého
provozu na lodi, může provozovatel lodi rozvrhnout
pracovní dobu tak, aby součet délek jednotlivých
nepřetržitých odpočinků mezi směnami člena posádky lodě poskytnutých podle odstavců 1 a 2 za
každé období 7 kalendářních dnů činil celkem alespoň 77 hodin.
(4) Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
a v týdnu může být členu posádky lodě zkrácen
pod rozsah uvedený v odstavcích 1 a 3 jen, jde-li
o práci přesčas, o výkon naléhavých opravných
prací, prací při odvracení nebezpečí pro život a zdraví
osob na lodi nebo odvracení nebezpečí škody na nákladu na lodi, prací při živelních událostech nebo
v jiných obdobných mimořádných situacích nebo
nácviku činností při těchto situacích, za podmínky,
že mu provozovatel lodě poskytne nevyčerpanou
dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami
a v týdnu bezodkladně po zajištění bezpečného provozu lodě.
(5) Nařídí-li provozovatel lodi provedení nácviku činností při odvracení nebezpečí pro život
a zdraví osob na lodi nebo odvracení nebezpečí
škody na nákladu na lodi, činností při živelních událostech nebo jiných obdobných mimořádných situacích, dbá na to, aby byl co nejméně narušen nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý
odpočinek v týdnu.
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§ 63d
Práce přesčas a pracovní pohotovost
(1) Práci přesčas může provozovatel lodě členu
posádky lodě nařídit jen výjimečně z vážných důvodů spojených se zajištěním bezprostřední bezpečnosti lodě, osob na palubě nebo přepravovaného nákladu nebo s poskytnutím pomoci jinému námořnímu plavidlu nebo osobám v nouzi, a to i na dobu
nepřetržitého odpočinku mezi směnami nebo nepřetržitého odpočinku v týdnu.
(2) Pracovní pohotovost může provozovatel
lodě členu posádky lodě nařídit jen z vážných provozních důvodů. Za dobu pracovní pohotovosti náleží členu posádky odměna podle zákoníku práce.
(3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší členu posádky lodě mzda; odměna podle odstavce 2 za tuto dobu nepřísluší. Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do
pracovní doby nezapočítává.
§ 63e
Evidence pracovní doby
(1) Provozovatel lodě vede u jednotlivých členů
posádky lodě evidenci s vyznačením začátku a konce
odpracované směny, práce přesčas, pracovní pohotovosti a odpracované doby v době pracovní pohotovosti.
(2) Provozovatel lodě zajistí, aby člen posádky
lodě obdržel stejnopis evidence pracovní doby za
každý měsíc služby na lodi. Na žádost člena posádky lodě mu provozovatel lodě umožní kdykoliv
nahlédnout do jeho evidence pracovní doby a pořizovat z ní výpisy nebo stejnopisy na náklady provozovatele lodi.
(3) Vzor evidence pracovní doby člena posádky
lodě stanoví prováděcí právní předpis.
§ 63f
Dovolená za kalendářní rok
Každý člen posádky lodě má nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši nejméně 2,5 kalendářních dnů na měsíc zaměstnání a její poměrnou část
za nedokončený měsíc. Dovolenou za kalendářní
rok je provozovatel lodě povinen členu posádky lodě
poskytnout tak, aby ji mohl čerpat na pevnině.“.

Částka 37

39. V § 64 se slova „sjednaný na dobu určité
plavby“ zrušují.
40. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „být po vylodění dopraven do místa sídla provozovatele nebo do místa, které bylo v pracovní
smlouvě dohodnuto, (dále jen „repatriace“)“ nahrazují slovy „na repatriaci“.
41. V § 65 odst. 2 se slova „pracovní kázně
nebo služebních povinností“ nahrazují slovy „povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané členem posádky“.
42. V § 65 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Náklady na repatriaci jsou zejména náklady na přepravu člena posádky a jeho osobních zavazadel a dále
náklady na jeho stravu a ubytování po dobu repatriace. Přepravu člena posádky zajistí provozovatel
lodě letecky. Jiný způsob přepravy může provozovatel lodě zvolit, pokud doba přepravy není nepřiměřeně dlouhá nebo pokud se na něm se členem
posádky dohodne.“.
43. V § 65 odst. 5 se slova „místa dohodnutého
v pracovní smlouvě nebo jinak dohodnutého“ nahrazují slovy „místa sídla provozovatele lodě nebo do
jiného sjednaného místa“.
44. V § 65 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Pokud provozovatel lodě nesplní svou povinnost repatriace člena posádky, zajistí provedení
repatriace Úřad a po provedení repatriace uloží provozovateli povinnost uhradit náklady, které na ni
vynaložil.“.
45. V § 66 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Loď musí být vybavena vhodnými ubytovacími, provozními, kancelářskými a stravovacími
prostory, prostory a zařízením pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostory
s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením, popřípadě zvláštními
prostory pro nemocné. Tyto prostory musí být na
lodi v dostatečném počtu a velikosti, vhodně vybaveny s ohledem na svůj účel a musí být dostatečně
větrány, vytápěny, osvětleny a izolovány a musí být
udržovány čisté. Sociální zařízení a poskytované
služby na lodi musí být přístupné všem členům posádky lodě, mimo těch, které jsou určeny výhradně
cestujícím. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na umístění prostor podle věty první, jejich
počet, rozměry, použité materiály a vybavení.
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(3) Loď musí být zásobena pitnou vodou a potravinami v množství odpovídajícím počtu členů posádky lodě, délce a povaze námořní plavby a v dostatečné výživové hodnotě a různorodosti; potraviny
musí zejména zajišťovat vyvážený poměr karbohydrátů, proteinů, tuků, vlákniny, minerálů a vitamínů.
Pitná voda a potraviny musí být uskladněny tak, aby
po celou dobu plavby zůstala zachována jejich zdravotní nezávadnost a výživová hodnota. Při zásobování potravinami provozovatel lodě zohlední náboženské a kulturní zvyklosti členů posádky lodě.“.
46. V § 66 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
47. V § 66 odst. 4 se slova „vykonávat kontrolu
čistoty prostor uvedených v předchozích ustanoveních“ nahrazují slovy „kontrolovat plnění podmínek
uvedených v odstavcích 1 až 3 a přijímat nápravná
opatření k odstranění zjištěných nedostatků“.
48. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Provozovatel lodě je povinen na písemnou
žádost člena posádky při výplatě mzdy na svůj náklad a nebezpečí částku určenou členem posádky
nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy
a) zaplatit na platební účet určený členem posádky; člen posádky může určit nejvýše 2 platební účty, nedohodne-li se s provozovatelem
lodě jinak, nebo
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členů posádky lodě a zajistit školení a výcvik
členů posádky,
c) zajistit, aby na námořním plavidle bylo nejméně
5 výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce,
a umožnit členům posádky lodě přístup k těmto
výtiskům,
d) zajistit, aby přepravovaná osoba byla v rozsahu
odpovídajícím její účasti na námořní plavbě na
lodi seznámena se zásadami a postupy bezpečnosti práce před vyplutím lodě z přístavu nebo
před započetím prací na lodi,
e) vést seznam osob způsobilých k obsluze nebo
řízení vozidel a zvedacích zařízení.
(3) Podmínky bezpečného stavu lodě, jejího zařízení a vybavení z hlediska ochrany zdraví při práci
a obsah, rozsah a způsob provádění výcviku a školení
členů posádky a místa uložení výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi stanoví prováděcí
právní přepis.
§ 67b
Rizikové faktory pracovních podmínek
(1) Velitel lodě je povinen zajistit průběžné zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních
podmínek na lodi a přijímat opatření k ochraně
zdraví.

„§ 67a

(2) Vyhodnocení rizikových faktorů musí být
prováděno s přihlédnutím ke druhu a možnému
škodlivému účinku rizikového faktoru, pravděpodobnosti ohrožení a počtu přepravovaných osob
a členů posádky lodě, které mohou přijít s rizikovými
faktory do kontaktu. Rizika musí být zvažována
zvlášť pro každé místo na lodi a každé riziko musí
být vyhodnoceno individuálně.

Povinnosti provozovatele lodě a velitele lodě při
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 67c

b) zaslat osobě určené členem posádky.“.
49. Za § 67 se vkládají nové § 67a až 67e, které
včetně nadpisů znějí:

(1) Provozovatel lodě je povinen zajistit, aby
loď, včetně jejího zařízení a vybavení, byla udržována ve stavu, který zaručuje bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a usnadní zvládání havarijních situací.
(2) Velitel lodě je povinen

Povinnosti člena posádky lodě v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(1) Člen posádky lodě je povinen dodržovat zásady a postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci tvořící pravidla pro
a) ochranu zdraví a dodržování hygieny,

a) zajistit a kontrolovat dodržování zásad a postupů bezpečnosti práce,

b) snížení rizika vzniku požáru,

b) pravidelně, nejméně každé 2 roky, ověřovat
znalosti zásad a postupů bezpečnosti práce

d) bezpečný vstup na loď a bezpečný pohyb na
palubě lodi,

c) používání ochranných pracovních prostředků,
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e) bezpečný vstup do uzavřených nebo jiných nebezpečných prostor,
f) bezpečné ruční zvedání břemen a bezpečnou
práci s nářadím a materiály,
g) bezpečné vykonávání svářečských prací,
h) bezpečné provádění natěračských prací, bezpečnou práci ve výškách, za bokem lodě a se čluny
a vory,
i) bezpečné vykonávání kotevních a uvazovacích
úkonů a bezpečné vlečení lodě,
j) bezpečné vykonávání prací se zvedacím zařízením, s kryty a v nákladových prostorech lodě,
k) bezpečné vykonávání prací ve strojních prostorech,
l) bezpečnou obsluhu rádiového a elektronického
zařízení,
m) bezpečný výkon prací v kuchyni a bezpečnou
manipulaci s potravinami,
n) bezpečný výkon prací v lodní prádelně,
o) bezpečný výkon prací na lodích pro kusový náklad a přepravy kontejnerů.

Částka 37

(2) Osoba pověřená vyřizováním stížností
v pracovněprávních věcech na lodi nebo velitel lodě
prošetří bez zbytečného odkladu skutečnosti namítané ve stížnosti. Shledá-li osoba pověřená vyřizováním stížností stížnost jako zcela nebo částečně
opodstatněnou, navrhne veliteli provedení nápravného opatření, v opačném případě stížnost odmítne. Shledá-li velitel stížnost jako zcela nebo částečně opodstatněnou, zajistí provedení nápravného
opatření, v opačném případě stížnost odmítne.
(3) O způsobu vyřízení stížnosti pořídí osoba
pověřená vyřizováním stížností v pracovněprávních
věcech nebo velitel písemný záznam obsahující i odůvodnění způsobu vyřízení stížnosti a informaci
o možnosti žádat o přezkoumání způsobu vyřízení
stížnosti velitele lodě nebo, vyřizoval-li stížnost velitel, provozovatele lodě; kopii záznamu o způsobu
vyřízení stížnosti osoba pověřená vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech nebo velitel předá
členovi posádky lodě, který stížnost podal.“.
50. § 68 zní:
„§ 68

(2) Podrobnosti zásad a postupů pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých
oblastech pravidel uvedených v odstavci 1 stanoví
prováděcí právní předpis.

Pracovněprávní vztahy členů posádek námořních lodí se řídí tímto zákonem, zákoníkem práce,
s výjimkou jeho části čtvrté, a občanským zákoníkem.“.

§ 67d

51. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně
nadpisu zní:

Lodní výbor pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci

„§ 68a

Na lodi, jejíž posádka má alespoň 5 členů, musí
být zřízen lodní výbor pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Lodní výbor spolupracuje s velitelem
lodě při plnění povinností v oblastech týkajících se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi a prevence nehod.
§ 67e
Vyřizování stížností
v pracovněprávních věcech na lodi
(1) Stížnosti v pracovněprávních věcech člen
posádky lodě podává osobě pověřené vyřizováním
těchto stížností na lodi nebo přímo veliteli lodě. Provozovatel lodě je povinen pověřit jednoho nebo více
členů posádky lodě s výjimkou velitele lodě vyřizováním stížností podle věty prvé.

Pracovněprávní vztahy členů posádek
námořní jachty
Jsou-li členové posádky námořní jachty v základním pracovněprávním vztahu k provozovateli
námořní jachty, použijí se § 24 odst. 1 písm. l) body 2 a 3, § 24 odst. 1 písm. n), § 25 odst. 1 písm. t)
až v), § 27 a § 62 až 68 na poměry členů posádky
a provozovatele námořní jachty obdobně.“.
52. V § 76 odstavec 3 zní:
„(3) Stejnopis protokolu o kontrole na lodi
spolu s jeho překladem do anglického jazyka doručí
Úřad rovněž veliteli lodě. Velitel je povinen zajistit,
aby byl na palubě lodi na přístupném místě vyvěšen
stejnopis protokolu o kontrole a jeho překlad do
anglického jazyka, a na vyžádání poskytne členu posádky jeho kopii.“.

Částka 37
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sádky poskytnout radu v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu,“.

53. V § 76 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Je-li bezprostředně ohrožen život nebo
zdraví osob na námořním plavidle, bezpečnost námořní plavby nebo hrozí vážná majetková újma na
přepravovaném nákladu, je osoba pověřená výkonem státního dozoru v námořní plavbě oprávněna
v řízení na místě vydávat příkazy nebo zákazy směřující k odstranění ohrožení včetně zákazu výkonu
určité činnosti a zadržení dokladů k ní se vztahujících.“.
54. V § 78 odst. 1 se za písmeno a) vkládají
nová písmena b) a c), která znějí:
„b) jako držitel průkazu způsobilosti v rozporu
s § 43 odst. 9 neodevzdá průkaz způsobilosti,
který pozbyl platnosti nebo jehož platnost byla
pozastavena,
c) jako držitel osvědčení o zdravotní způsobilosti
v rozporu s § 48 odst. 8 neodevzdá osvědčení
o zdravotní způsobilosti, které pozbylo platnosti nebo jehož platnost byla pozastavena,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).
55. V § 78 odst. 2 písm. d) se slovo „technickou“ zrušuje.
56. V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:
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Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena m) až p).
59. V § 78 odst. 2 písm. o) se slovo „nebo“ zrušuje.
60. V § 78 odst. 2 písm. p) se slova „§ 24
odst. 6“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.
61. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která
znějí:
„q) v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem
posádky námořního plavidla nebyla osoba,
která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,
r) v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na
palubě námořního plavidla na přístupném místě
vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky
nebo informace o minimální délce nepřetržitého
odpočinku,
s) v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen
posádky námořního plavidla obdržel stejnopis
evidence pracovní doby za každý měsíc služby
na námořním plavidle,
t) v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena
posádky,

„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo
3 nemá po celou dobu provozování námořního
plavidla

u) v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní
plavidlo, které není vybaveno vhodnými prostorami,

1. uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
nebo zaplaceno pojistné, nebo

v) v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování
námořního plavidla pitnou vodou nebo potravinami,

2. uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,“.
57. V § 78 odst. 2 písm. k) se slova „písm. n)“
nahrazují slovy „písm. m)“ a za slovo „způsobilosti“
se vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.
58. V § 78 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby
každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech
včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich vyřizováním, osob, které mohou členu po-

w) v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní
plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, bylo
udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zvládání havarijních
situací, nebo
x) v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech.“.
62. V § 78 odst. 3 písm. a) se slova „§ 24 odst. 1
písm. l)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 písm. l) bodu 1“.
63. V § 78 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24
odst. 5“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 4“.
64. V § 78 odst. 7 se písmeno g) zrušuje.
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Částka 37

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

stavce 7 písm. c) nebo odstavce 8 písm. b) nebo c).“.

65. V § 78 odst. 7 písm. h) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „n)“.

72. V § 79 odst. 1 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:

66. V § 78 odst. 7 písm. i) se slovo „p)“ nahrazuje slovem „o)“.
67. V § 78 odst. 7 písm. j) se slovo „q)“ nahrazuje slovem „p)“.
68. V § 78 odst. 8 písm. a) se slova „§ 42
odst. 1“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 5“ a slova „činnosti, k nimž není zdravotně nebo odborně způsobilý“ se nahrazují slovy „práci nebo činnosti, pro něž
nemá oprávnění, k jejichž výkonu není zdravotně
způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje stanovené požadavky“.

„a) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5
písm. a) neposkytuje výuku a výcvik v souladu
s udělenou akreditací nebo vytvořeným plánem
výuky a výcviku,
b) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5
písm. b) neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu
změny plánu výuky a výcviku nebo seznamu
osob provádějících výuku a výcvik,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).
73. V § 79 odst. 2 písm. d) se slovo „technickou“ zrušuje.

69. V § 78 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
70. V § 78 odst. 8 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a osvědčením o zdravotní způsobilosti“.

74. V § 79 odst. 2 písmeno j) zní:
„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo
3 nemá po celou dobu provozování námořního
plavidla
1. uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
nebo zaplaceno pojistné, nebo

71. V § 78 odstavec 9 zní:
„(9) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2 písm. c), d)
nebo p),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v) nebo
w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo
i), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 7 písm. f),
g), n), o) nebo p),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3
písm. d), odstavce 4 písm. b), odstavce 5
písm. a), odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k)
nebo l) nebo odstavce 8 písm. d),
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. a), b) nebo
g), odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5
písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7
písm. h) nebo m) nebo odstavce 8 písm. a),
e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), odstavce 2
písm. l), o), r) nebo s), odstavce 6 písm. b), od-

2. uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,“.
75. V § 79 odst. 2 písm. k) se slova „písm. n)“
nahrazují slovy „písm. m)“ a za slovo „způsobilosti“
se vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.
76. V § 79 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby
každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech
včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu,“.
Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena m) až p).
77. V § 79 odst. 2 písm. o) se slovo „nebo“ zrušuje.
78. V § 79 odst. 2 písm. p) se slova „§ 24
odst. 6“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.

Částka 37
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79. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která
znějí:
„q) v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem
posádky námořního plavidla nebyla osoba,
která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,
r) v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na
palubě námořního plavidla na přístupném místě
vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky
nebo informace o minimální délce nepřetržitého
odpočinku,
s) v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen
posádky námořního plavidla obdržel stejnopis
evidence pracovní doby za každý měsíc služby
na námořním plavidle,
t) v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena
posádky,
u) v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní
plavidlo, které není vybaveno vhodnými prostorami,
v) v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování
námořního plavidla pitnou vodou nebo potravinami,
w) v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní
plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, bylo
udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zvládání havarijních
situací, nebo
x) v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného
člena posádky vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech.“.
80. V § 79 odst. 3 písm. a) se slova „§ 24 odst. 1
písm. l)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 písm. l) bodu 1“.
81. V § 79 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24
odst. 5“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 4“.
82. V § 79 odstavec 7 zní:
„(7) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d)
nebo p),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e), h), i),
j), k), m), t), u), v) nebo w), odstavce 3 písm. a),
b), c), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 4
písm. a),
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c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. f), n), q)
nebo x), odstavce 3 písm. d), odstavce 4
písm. b) nebo odstavce 5 písm. a),
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 2 písm. a), b) nebo g), odstavce 3
písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b) nebo
odstavce 6 písm. a),
e) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. l), o), r)
nebo s) nebo odstavce 6 písm. b).“.
83. § 85 zní:
„§ 85
(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12n odst. 7, § 13
odst. 3, § 13b odst. 6, § 20 odst. 7, § 21 odst. 2, § 23a
odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 32 odst. 4, § 33
odst. 1 písm. c) a p), § 35 odst. 2, § 42 odst. 6, § 43
odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 1, 2 a 8,
§ 48 odst. 9, § 49 odst. 5, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6,
§ 55g odst. 5, § 55h odst. 5, § 63e odst. 3, § 66
odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b), § 67 odst. 2 a 4,
§ 67a odst. 3, § 67c odst. 2, § 76 odst. 1 a § 84
odst. 3.
(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 4
odst. 4.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na námořní plavidla postavená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona a na námořní plavidla, jejichž stavba byla započata položením
kýlu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se použijí požadavky na jejich vybavení vhodnými
prostorami podle § 66 zákona č. 61/2000 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Pokud byly pro účely určité námořní plavby
uzavřeny pracovní smlouvy se členy posádky námořního plavidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a plavba nebyla před tímto dnem ukončena, použijí se pro povinnosti provozovatele a velitele námořního plavidla a pro úpravu pracovněprávních poměrů členů posádky plavidla při této námořní
plavbě § 24, 25, 27 a část pátá zákona č. 61/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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3. Právnické osoby pověřené nebo schválené
Úřadem podle § 45 zákona č. 61/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za právnické osoby akreditované
podle § 45 zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Průkazy způsobilosti vydané podle zákona
č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti i po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do uplynutí
doby jejich platnosti, nejpozději však do 31. prosince
2016.
5. Držitel průkazu způsobilosti vydaného podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn
požádat Úřad o výměnu tohoto průkazu za průkaz
způsobilosti podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Doba platnosti průkazu způsobilosti podle zákona
č. 61/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se shoduje s platností vyměňovaného průkazu způsobilosti, nepřesáhne však
31. prosince 2016. Spolu s novým průkazem způsobilosti vydá Úřad i osvědčení o zdravotní způsobilosti; platnost osvědčení je stejná jako platnost nového průkazu způsobilosti, nepřesáhne však 2 roky.
6. Řízení o vydání nebo odnětí průkazu způsobilosti a řízení o přezkumu odborné nebo zdravotní
způsobilosti zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 61/2000
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
7. Držitel průkazu způsobilosti vydaného podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož doba
platnosti skončí před 31. prosincem 2016, je oprávněn požádat Úřad o vydání průkazu způsobilosti
postupem podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad v takovém případě omezí platnost vydaného průkazu způsobilosti do 31. prosince 2016.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
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poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006
Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008
Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009
Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009
Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009
Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010
Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011
Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011
Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011
Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
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č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/
/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/
/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/
/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/
/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/
/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/
/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/
/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:
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ve znění zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se
na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod
čarou č. 76 zní:
„l) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení
souladu podmínek pro práci členů posádky lodě
s požadavky části páté zákona o námořní plavbě
a zákoníku práce76).

76

1. V Položce 41 písm. c) se slova „Vydání potvrzení“ nahrazují slovy „Prodloužení platnosti“.

) § 12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V Položce 41 se doplňuje písmeno f), které
zní:

ČÁST ČTVRTÁ

„f) Vydání osvědčení o zdravotní
způsobilosti

ÚČINNOST

Kč 200“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Změna zákona o inspekci práce
Čl. IV
V § 4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 82 / 2015

Strana 1384

Částka 37

82
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona
č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Ministerstva a ostatní organizační složky státu mohou zřizovat mateřské školy a zařízení školního stravování jim sloužící, a to jako státní příspěvkové
organizace podle zvláštního právního předpisu4);
§ 169 odst. 5 až 9 se použije obdobně.“.

činnosti takové právnické osoby je podnikání podle
zvláštních právních předpisů. Školu nebo školské zařízení může podle věty první zřídit také několik
právnických nebo fyzických osob společně.“.
4. V § 13 odstavec 4 zní:
„(4) V oborech středního vzdělání s maturitní
zkouškou, v nichž se podle rámcového vzdělávacího
programu povinně vyučují některé předměty v cizím
jazyce, jsou vyučovacími jazyky český jazyk a příslušný cizí jazyk.“.
5. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ve vyšších odborných školách může být
vyučovacím jazykem cizí jazyk.“.
6. V § 15 odst. 3 se za slova „může v“ vkládá
slovo „základním“.
7. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11a zní:
„§ 16
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními
vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění
nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné
úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo
jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření školou a školským zařízením.

2. V § 8 odst. 5 se slova „uvedená v odstavcích 2 až 4“ nahrazují slovy „a ostatní organizační
složky státu“.

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

3. V § 8 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ , a to i v případě, že převažujícím předmětem

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem
a metod vzdělávání a školských služeb, včetně

(2) Podpůrná opatření spočívají v
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zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního
nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva
roky,
c) úpravě podmínek přijímání
a ukončování vzdělávání,

ke

vzdělávání

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních
učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání
v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími
programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu,
g) využití asistenta pedagoga,
h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob
poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po
dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo
i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb
v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení
do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých
druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních
vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo
k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních
podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího
stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích
možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění
jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných
opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí
právní předpis.
(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení
školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze
s doporučením školského poradenského zařízení.
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Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání
s příslušným školským poradenským zařízením
a s předchozím písemným informovaným souhlasem
zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce
dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného
stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka
nebo studenta.
(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka.
(6) Podpůrné opatření druhého až pátého
stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka poskytovat, pokud
z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.
(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte,
žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem,
se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob,
který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta.
Žákům a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také
v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého
jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo
praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.
(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte,
žáka a studenta, který při komunikaci využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta.
(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo
autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy,
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oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy,
studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do
takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření
podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho
vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na
vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského
poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se
zájmem dítěte, žáka nebo studenta.
(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní
skupiny podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi
nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu.
(11) Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle
§ 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je
možné pouze, pokud dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě
škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi,
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský
úřad v případě ostatních škol.
11a

) Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších
předpisů.“.

8. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 16a
Poradenská pomoc
školského poradenského zařízení
(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho
žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné
moci podle jiného právního předpisu.
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(2) Vyžaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého
žáka, doporučí škola nebo školské zařízení jeho zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského
poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení
spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření
dítěti, žákovi nebo studentovi zejména se školským
poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem
a orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
(3) Výsledkem poradenské pomoci školského
poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede
skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných
opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření
a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která
odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to
včetně možných kombinací a variant podpůrných
opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání.
(4) Školské poradenské zařízení poskytuje
zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává,
poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské
zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu
veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi
nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení.
Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské
poradenské zařízení poskytne vydané doporučení
také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je
o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně
požádá.
(5) Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti
o tom, že škola nebo školské zařízení postupuje
v souladu s doporučením školského poradenského
zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení
navrhnout, aby s ním případ projednal za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel je povinen jednání bez
zbytečného odkladu svolat.
(6) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno
právo zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka podat podnět České školní
inspekci podle § 174 odst. 5.
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§ 16b
Revize
(1) Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce
může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo
doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi
doporučení může požádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka,
dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučení
obdržely, a Česká školní inspekce.
(2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí
žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li to
nezbytné k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného
zástupce dítěte nebo žáka vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta. Právnická osoba
podle odstavce 1 zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto
školské poradenské zařízení je povinno poskytnout
součinnost při prověřování vzdělávacích potřeb
a možností podle věty první.
(3) O výsledku posouzení vydá právnická
osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou
zprávu nebo doporučení podpůrných opatření a v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo
doporučení. Revizní zpráva se zasílá dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému
školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením
údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle
§ 16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení.
V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské poradenské zařízení podle § 16a odst. 4
o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské
zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.
(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje
revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje
podle původního doporučení a zprávy vydaných
školským poradenským zařízením.“.
9. V § 17 odst. 3 se slova „osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem12) nebo s roz-
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hodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“),“ nahrazují slovy „jeho zákonného zástupce“.
10. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
11. § 19 zní:
„§ 19
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů,
b) u podpůrných opatření druhého až pátého
stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,
c) postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi
nebo studentovi,
d) organizaci poskytování podpůrných opatření,
e) organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených podle § 16 odst. 9,
f) průběh a organizaci poradenských služeb školy
a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními
a dalšími osobami a orgány veřejné správy,
g) náležitosti zprávy a doporučení vydávaných
školským poradenským zařízením,
h) podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob
poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po
dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů,
i) náležitosti individuálního vzdělávacího plánu,
j) náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle § 16 odst. 4 a 5
a žádosti podle § 16 odst. 9,
k) pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu
organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do
vyššího ročníku.“.
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12. V § 20 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slova „pracovní činnost v“ vkládá slovo „základním“.
13. V § 27 odst. 4 a 6 se slova „se zdravotním
postižením“ nahrazují slovy „uvedeným v § 16
odst. 9 větě první“.
14. V § 27 odst. 5 se slova „se sociálním znevýhodněním a žákům v hmotné nouzi.14)“ nahrazují
slovy „s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou, žákům s postavením azylanta,
osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka
řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, žákům v hmotné nouzi14), jakož i v dalších případech hodných zvláštního zřetele.“.
15. V § 28 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16 odst. 9, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi
nebo studentovi školou v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,“.
16. V § 28 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16 odst. 9, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi
nebo studentovi školským zařízením v souladu
s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,“.
17. V § 28 odst. 7 se slova „žáka nebo studenta,
bylo-li mu přiděleno“ nahrazují slovy „fyzické osoby, které byl doklad vydán, bylo-li jí rodné číslo
přiděleno“.
18. V § 28 odst. 8 se slovo „Školy“ nahrazuje
slovy „Právnické osoby vykonávající činnost školy
a právnická osoba podle § 171 odst. 4 věty první“.
19. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „s pedagogickými pracovníky“ nahrazují slovy „se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení“.
20. V § 30 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 52 zní:
„(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy
může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako
zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a právnickou či
fyzickou osobou na druhé straně, ve které se za sjednaných podmínek právnická či fyzická osoba zaváže
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poskytovat žákovi či studentovi příspěvek na výuku
či studium a žák či student se zaváže po ukončení
výuky či studia uzavřít s určenou právnickou či fyzickou osobou pracovní poměr související s oborem
jeho výuky či studia, a v tomto pracovním poměru
setrvat po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté
příspěvky52).
52

) § 31 a 35 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.“.

21. V § 32 odstavec 2 zní:
„(2) Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem
vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo
morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo
ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále
reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin,
které jsou v rozporu s výživovými požadavky na
zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky
na potraviny, pro které je přípustná reklama a které
lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo
zdravotnictví vyhláškou.“.
22. V § 32a se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Na programy spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie nebo jejich části, jejichž předmětem je
podpora kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb podle tohoto zákona, se nevztahují ustanovení o programech podle rozpočtových pravidel.“.
23. V § 34 odst. 6 a v § 67 odst. 2 se slova „se
zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedeného
v § 16 odst. 9“.
24. V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato
škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě
jména, a příjmení, datum narození a adresu místa
trvalého pobytu dítěte.“.
25. V § 38 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělá-
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vání v zahraničí, který v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů
České republiky v zahraničí, přičemž u žáků vzdělávajících se zároveň podle odstavce 1 písm. a) se doklad o výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele
spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve škole
mimo území České republiky považuje za rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou vysvědčení vydaného za druhé pololetí devátého
ročníku základního vzdělávání.“.
26. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Smlouvu podle odstavce 5 lze uzavřít,
pokud poskytovatel vzdělávání v zahraničí doloží
předpoklady pro poskytování vzdělávání občanům
České republiky po stránce personální a materiální.
Smlouva podle věty první vždy obsahuje
a) závazek poskytovatele vzdělávání v zahraničí
poskytovat vzdělávání občanům České republiky, kteří plní povinnou školní docházku
mimo území České republiky, v souladu s kapacitními, personálními a materiálními podmínkami poskytovatele vzdělávání v zahraničí,
b) závazek poskytovatele vzdělávání v zahraničí
poskytovat takové vzdělávání podle písmene a), jehož obsah, cíle a metody odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, a to v rozsahu upraveném ve
smlouvě,
c) náležitosti dokladu o výsledcích vzdělávání občanů České republiky u poskytovatele vzdělávání v zahraničí,
d) způsob řešení zjištěných nedostatků při poskytování vzdělávání občanům České republiky
u poskytovatele vzdělávání v zahraničí,
e) důvody výpovědi nebo zrušení smlouvy.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
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29. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad
povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke
zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem
obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu,
v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.“.
30. V § 48 odst. 1 se slova „se souhlasem“ nahrazují slovy „na žádost“.
31. V § 50 odst. 2 větě druhé a v § 67 odst. 2
větě třetí se slova „písemné doporučení registrujícího
lékaře nebo odborného lékaře“ nahrazují slovy „základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku
nebo na školní rok“.
32. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt
na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být
dnem následujícím po uplynutí této doby žákem
školy.“.
33. V § 55 odst. 2 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedenému v § 16
odst. 9“ a slova „podle § 16 odst. 8 věty druhé
a § 48“ se nahrazují slovy „ve vzdělávacím programu
základní školy speciální“.

27. V § 41 odst. 9 se slova „didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7“
nahrazují slovy „kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d)“.

34. V § 55 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli
škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost
kursů pro získání základního vzdělání v dálkové
formě vzdělávání.“.

28. V § 46 odst. 3, § 49 odst. 2, § 123 odst. 2
a v § 181 odst. 1 písm. c) se slova „se zdravotním
postižením“ nahrazují slovy „uvedené v § 16
odst. 9“.

35. V § 56 se slova „podmínky pro zřízení
funkce asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho činnosti,“ zrušují, za slova „v přípravných třídách,“ se
vkládají slova „pravidla organizace a průběhu zápisu
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k povinné školní docházce“ a na konci textu § 56
se doplňují slova „ , pravidla organizace, průběhu
a ukončování vzdělávání v kursech pro získání základního vzdělání a pravidla pro zajištění dostupnosti kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání“.
36. V § 60a se na konci odstavce 7 doplňuje
věta „Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který
se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče
se použijí věty první a druhá.“.
37. V § 62 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou
„Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do
15. února.“.
38. V § 74 odstavec 3 zní:
„(3) Termíny konání závěrečných zkoušek stanoví ředitel školy. V závěrečných zkouškách podle
odstavce 1 písm. a) škola využívá jednotných zadání
a související zkušební dokumentace. Tato zadání
a zkušební dokumentaci připravuje a školám zpřístupňuje ministerstvo nebo právnická osoba zřízená
a pověřená ministerstvem zpracováním jednotných
zadání závěrečných zkoušek a zkušební dokumentace. Škola je povinna zabezpečit zadání a související
dokumentaci proti jejich zneužití. Pro závěrečné
zkoušky podle odstavce 1 písm. b) stanoví témata,
obsah, formu a pojetí zkoušek ředitel školy.“.
39. V § 74 odst. 8 se za slova „být v“ vkládá
slovo „základním“.
40. V § 81 se na konci odstavce 6 doplňují věty
„Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají
3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že
za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou
z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může
ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou
zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“.
41. V § 81 odst. 11 písm. a) se za slova „těchto
zkoušek,“ vkládají slova „podmínky pro nahrazení
zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky doložené jazykovým cer-
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tifikátem, včetně prokazované úrovně znalosti cizího
jazyka,“.
42. V § 81 odst. 11 písm. d) se slova „se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním“
nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9, žáků s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení“.
43. V § 88 odst. 2 se věta poslední nahrazuje
větou „Při organizaci talentové zkoušky se § 62 použije obdobně.“.
44. V § 94 odstavec 7 zní:
„(7) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.“.
45. V § 97 odst. 1 se slova „nejpozději však
do 30. září“ nahrazují slovy „nejpozději však do
31. října“.
46. V § 108 odst. 5 se slovo „nesplní“ nahrazuje slovy „nemůže splnit“ a slova „nostrifikační
zkoušku“ se nahrazují slovy „usnesením nostrifikační zkoušku; od vydání usnesení do termínu stanoveného pro konání nostrifikační zkoušky neběží
lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci“.
47. V § 108 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) K odlišnostem v obsahu a rozsahu vzdělávání podle odstavce 5 se nepřihlíží, pokud bylo zahraniční vysvědčení vydané podle právního řádu
členského státu Evropské unie a pokud jsou výstupy
absolvovaného vzdělání srovnatelné s výstupy vzdělávání podle tohoto zákona na základě standardů
používaných v Evropské unii. V takovém případě
se žádosti o nostrifikaci vyhoví. Žádosti se vyhoví
také tehdy, pokud zahraniční vysvědčení vydané podle právního řádu členského státu Evropské unie je
v příslušném členském státu považováno za doklad
opravňující žadatele k přístupu k vysokoškolskému
studiu.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
48. V § 108a odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
49. V § 110 odst. 4 se věta druhá nahrazuje vě-
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podle zvláštního právního předpisu59) pro výkon práce v bezpečnostních sborech nebo pro
výkon práce zaměstnanců v působnosti Ministerstva obrany.

tou „Předsedu komise pro státní jazykové zkoušky
jmenuje krajský úřad, předsedy zkušebních komisí
pro jednotlivé jazyky a další členy komisí jmenuje
ředitel školy.“.
50. V § 114 odst. 1 se za slova „osoby“ vkládají
slova „a organizační složky státu nebo jejich součásti“.
51. V § 114 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a další vzdělávání pro výkon zemědělských povolání a činností se uskutečňuje podle
zvláštních právních předpisů v působnosti Ministerstva zemědělství58)“.
Poznámka pod čarou č. 58 zní:
„58) Například zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

52. V § 114 se doplňuje odstavec 7, který
včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
„(7) Ministerstvo vnitra ve své působnosti a Ministerstvo obrany ve své působnosti mohou vyhláškou stanovit podmínky pořádání odborných kursů,
kursů jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených
částí učiva nebo pomaturitních specializačních kursů
a další náležitosti těchto kursů v jimi zřízených školách a školských zařízeních (dále jen „resortní
kursy“), a to
a) způsob tvorby a schvalování profilu absolventa
resortního kursu a příslušného vzdělávacího
programu,
b) podmínky a způsob přijímání účastníků resortních kursů ke studiu a ukončování studia,
c) způsob a formu průběžného a závěrečného ověřování znalostí, dovedností a postojů účastníků
a absolventů resortních kursů a
d) formu, náležitosti a podmínky vydávání osvědčení o absolvování resortního kursu, v rozsahu
potřebném pro splnění kvalifikačních požadavků a dalších odborných předpokladů, stanovených zvláštním právním předpisem42) pro výkon služby v bezpečnostních sborech nebo
v ozbrojených silách České republiky anebo
k získání, prohloubení či zvýšení kvalifikace
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) § 227 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.“.

53. V § 116 se věta poslední zrušuje.
54. V § 121 odst. 1 se slova „ , s výjimkou středisek výchovné péče“ zrušují.
55. V § 123 odst. 2 se slova „12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12
měsíců“ nahrazují slovy „jednoho školního roku.
Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní
pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává
v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden
školní rok“.
56. V § 123 odst. 4 se slova „v případě dětí,
žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním
nebo se zdravotním postižením,“ nahrazují slovy
„v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě
dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9,“.
57. V § 129 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) jmenuje a odvolává třetinu školské rady, pokud
se školská rada zřizuje.“.
58. V § 132 odst. 6 se za slova „není v“ vkládá
slovo „základním“.
59. V § 143 odst. 2 se za slovo „pracovníků,“
vkládají slova „školských poradenských zařízeních,“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Ministerstvo
dále vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje
o mateřských školách a zařízeních školního stravování jim sloužících zřízených jinými ministerstvy
a ostatními organizačními složkami státu.“.
60. V § 148 odst. 6 se za slovo „zřizovaných“
vkládají slova „ministerstvem nebo“.
61. V § 149 odst. 1 se za slovo „zřizovanou“
vkládají slova „ministerstvem nebo“.
62. V § 149 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Navrhuje-li se zápis změny v údajích o právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v rejstříku z důvodu převodu nebo
přechodu činnosti školy nebo školského zařízení
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na jinou právnickou osobu, posuzuje orgán, který
vede rejstřík škol a školských zařízení, podmínky
pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení
u přejímající právnické osoby obdobně, jako by se
jednalo o zápis nové školy nebo školského zařízení.“.
63. V § 150 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Před podáním žádosti o výmaz střední
nebo vyšší odborné školy, kterou nezřizuje kraj,
nebo oboru vzdělání takové školy z rejstříku škol
a školských zařízení projedná právnická osoba vykonávající činnost školy nebo její zřizovatel s krajem,
na jehož území má právnická osoba vykonávající
činnost školy sídlo, možnost převodu činnosti školy
v odpovídajícím rozsahu na právnickou osobu zřizovanou krajem. Zápis z tohoto projednání se přikládá k žádosti o výmaz školy z rejstříku škol a školských zařízení.“.

Částka 37

věta „Součástí normativu jsou příplatky na podpůrná
opatření stanovené se zřetelem k normované finanční
náročnosti podpůrných opatření.“.
72. V § 163 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a o přidělení finančních prostředků
následně informuje zastupitelstvo kraje“.
73. V § 165 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„(2) Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy
v těchto případech:“.
74. V § 166 odst. 2 se slova „na období 6 let“
zrušují.
75. V § 166 odstavec 3 zní:

66. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se slova
„vyplývající z“ nahrazují slovy „vyplývající ze základních“.

„(3) V období od začátku šestého měsíce do
konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy
nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2
(dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit
na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě
odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období.
Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy,
obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první
nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.“.

67. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se slova
„zdravotně postižených“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9“.

76. V § 166 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „v průběhu doby trvání pracovního poměru na
dobu určitou“ zrušují.

64. V § 152 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují
na zápis mateřských škol a zařízení školního stravování zřizovaných podle § 8 odst. 3 věty druhé.“.
65. V § 158 písm. d) se slova „§ 126 odst. 3
písm. e)“ nahrazují slovy „§ 126 odst. 3 písm. d)
a e)“.

68. V § 161 odst. 2 se slova „speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů“ nahrazují slovy
„podpůrná opatření stanovené se zřetelem k normované finanční náročnosti podpůrných opatření“.
69. V § 161 odst. 6 úvodní části ustanovení
a v § 163 odst. 1 písm. a) se slova „s vědomím zastupitelstva kraje“ zrušují.
70. V § 161 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) O rozpisu a přidělení finančních prostředků podle odstavce 6 krajský úřad následně
informuje zastupitelstvo kraje.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
71. V § 162 se na konci odstavce 2 doplňuje

77. V § 166 odst. 5 písmeno b) zní:
„b) návrhu České školní inspekce podle § 174
odst. 13.“.
78. V § 167 odst. 2 se za slova „svazkem obcí“
vkládají slova „a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby“.
79. V § 167 odst. 8 se za slovo „d)“ vkládají
slova „a f)“.
80. V § 167 odst. 9 písm. f) se za slova „být v“
vkládá slovo „základním“.
81. V § 168 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
82. V § 169 se doplňuje odstavec 10, který zní:
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„(10) Státní příspěvková organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu
vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů a svých zaměstnanců.“.
83. V § 171 se doplňují odstavce 4 až 6, které
znějí:
„(4) Ministerstvo prostřednictvím jím zřízené
a k tomu pověřené právnické osoby zajišťuje státní
zkoušky z grafických disciplín, kterými jsou psaní
na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopis
a stenotypistika. Státní zkoušky z jednotlivých grafických disciplín se konají podle zadání zpracovaných právnickou osobou podle věty první a jejich
průběh zajišťují zkušební komisaři, kteří jsou zaměstnanci této právnické osoby. Ke státní zkoušce
se může přihlásit každý, kdo získal alespoň základní
vzdělání; přihláška se podává právnické osobě podle
věty první a uvádí se na ní také rodné číslo uchazeče,
bylo-li mu přiděleno. Dokladem o úspěšném vykonání státní zkoušky z grafické disciplíny je vysvědčení. Za státní zkoušku lze požadovat úplatu, která je
příjmem právnické osoby podle věty první.
(5) Státní zkoušky z grafických disciplín jsou
neveřejné.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) obsah přihlášky ke státním zkouškám z grafických disciplín, nejnižší počet uchazečů, při kterém je možné státní zkoušku organizovat, nejvyšší možnou úplatu za státní zkoušky z jednotlivých grafických disciplín a způsob její úhrady,
b) pravidla konání státních zkoušek z grafických
disciplín, rozsah a obsah těchto zkoušek a jejich
zkušební řád a pravidla hodnocení jejich výsledků.“.
84. V § 172 odst. 5 se za slova „zahraničních
věcí“ vkládají slova „podle odstavců 1 až 4“.
85. V § 174 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se
Česká školní inspekce s předchozím souhlasem ministerstva může podílet na zajišťování úkolů souvisejících s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce,
jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku
z členství v mezinárodních organizacích.“.
86. V § 174 odst. 2 se na konci textu písmene b)
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doplňují slova „a akreditovaných vzdělávacích programů“.
87. V § 174 odstavec 13 zní:
„(13) Česká školní inspekce podává návrh na
odvolání ředitele školy nebo školského zařízení zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti
školy nebo školského zařízení.“.
88. V § 178 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá
pod školský obvod ani společný školský obvod a je
ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte
uvedeného v odstavci 1, krajský úřad opatřením
obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně
rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod
základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo
svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců.
Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle
věty první může podat obec, pro jejíž území nebo
jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský
obvod nebo společný školský obvod základní školy,
a dále obec, která zřizuje danou základní školu nebo
je členem svazku obcí, který zřizuje danou základní
školu. Pokud dojde některým ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území
obce nebo jeho část, pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti.
(4) Školský obvod se nestanoví škole zřízené
v souladu s § 16 odst. 9 a školám zřizovaným jinými
zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.“.
89. V § 181 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním“ nahrazují slovy „speciálními vzdělávacími potřebami“.
90. V § 183 odst. 4 se slova „ , které zřizuje stát,
kraj, obec nebo svazek obcí,“ zrušují.
91. V § 183 odst. 6 se za slova „tímto zákonem“
vkládají slova „obecnímu úřadu obce,“.
92. V § 183 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Zákonným zástupcem je pro účely tohoto
zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo
rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo
nezletilého žáka.“.
93. V § 183a se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
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„(8) Ministerstvo vnitra poskytuje právnickým
osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení a ministerstvu pro účely předávání
údajů a jejich zpracování v registru pedagogických
pracovníků podle § 28a referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum a místo narození, adresa místa pobytu a číslo
elektronicky čitelného identifikačního dokladu pedagogického pracovníka.
(9) Ministerstvo vnitra poskytuje obecním úřadům pro účely plnění povinnosti podle § 36 odst. 8
údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního
registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě
jména, a příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu dítěte.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
94. V § 183a se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Údaje o adresách v České republice týkajících se fyzických a právnických osob ve školském
rejstříku podle § 144 a 154 se vedou s využitím referenčních údajů o adresách v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.“.
95. Za § 183b se vkládá nový § 183c, který
včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:
„§ 183c
Údaje získané při přípravě nebo zjišťování výsledků vzdělávání podle § 74, 78, § 171 odst. 2
a § 174 odst. 2 písm. a) a údaje vytvořené kombinací
nebo vzájemným srovnáním těchto údajů právnická
osoba nebo organizační složka státu, která s těmito
údaji nakládá, neposkytuje žadatelům o informace podle zvláštního zákona60), pokud údaje vypovídají o
a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,
b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za
školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou
skupinu dětí, žáků nebo studentů,
c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo studentů,
d) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v ukončeném zjišťování,
e) připravovaných nebo používaných nástrojích
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pro zjišťování a zpracování výsledků vzdělávání.
60

) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

96. V § 184 odst. 3 se za slovo „součástí“
vkládá slovo „základního“.
97. V § 190 odst. 7 se slova „odst. 2“ nahrazují
slovy „odst. 1“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ředitel školy, ve které se vzdělávají děti, žáci
nebo studenti neuvedení v § 16 odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, zařazení
do třídy zřízené pro děti, žáky nebo studenty podle
§ 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto
zákona, uvede jejich zařazení do tříd do souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona,
nejpozději k 1. září 2016. Není-li možné zařadit dítě,
žáka nebo studenta uvedeného ve větě první do
třídy, ve které se nevzdělávají děti, žáci nebo studenti
uvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění tohoto zákona, v rámci téže školy, ředitel
školy o tom bez zbytečného odkladu písemně uvědomí zákonného zástupce dítěte nebo žáka, nebo
zletilého žáka nebo studenta a poskytne součinnost
a metodickou pomoc k zajištění nejvhodnějšího způsobu vzdělávání, a to nejpozději do 31. května 2016.
2. Podle § 28a a § 183a odst. 8 zákona č. 561/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje od 1. ledna 2016.
3. Pravidla zpětvzetí zápisového lístku podle
§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí v přijímacích řízeních do prvního ročníku středního vzdělávání zahájených ve školním
roce 2015/2016 pro následující školní rok.
4. Řízení podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
5. Bezúplatnost předškolního vzdělávání po
dobu jednoho školního roku podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje poprvé na
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děti, které se poprvé vzdělávají v posledním ročníku
mateřské školy ve školním roce 2015/2016.
6. Správní řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
uvede údaje ve školském rejstříku do souladu
s § 183a odst. 12 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do
31. prosince 2015. O zápisu této změny v údaji ve
školském rejstříku se nevede správní řízení.
8. Pro roky 2017 až 2019 stanoví krajský úřad
pro případy, kdy ve školní matrice příslušné školy
nebo školského zařízení není pro dítě, žáka nebo
studenta ještě uvedeno podpůrné opatření podle
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příplatky
ke krajským normativům na speciální vzdělávací
potřeby dětí, žáků a studentů.
9. Pracovní poměr ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou 6 let podle zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se mění na pracovní poměr
na dobu neurčitou. U ředitele školy nebo školského
zařízení, kterému se změnil pracovní poměr na dobu
určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou, platí,
že jde o ředitele jmenovaného podle § 166 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona; doba trvání jeho dosavadního pracovního poměru na dobu určitou se započítává do období 6 let výkonu práce na pracovním
místě ředitele školy nebo školského zařízení.
10. Řízení ve věcech uvedených v § 165 odst. 2
vedená ředitelem školy nebo školského zařízení, jehož zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo svazek
obcí, která nebyla pravomocně skončena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením
Čl. III
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
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soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 255/2001 Sb., zákona č. 16/2002 Sb., zákona
č. 284/2002 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „s mentálním, tělesným,
zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami
učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem“.
2. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „neuzavře,“ vkládají slova „pokud krajský
úřad neobdržel žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě
podle § 2 odst. 1. Smlouva o poskytnutí dotace se
dále neuzavře,“.
3. V § 4 odst. 1 a 2 se slova „zdravotní postižení
dětí, žáků a studentů“ nahrazují slovy „speciální
vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů uvedených
v § 1 odst. 2“.
4. V § 4 odst. 5 písm. a), § 5 odst. 2 písm. a),
§ 5 odst. 3 písm. c) a v § 6 odst. 5 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedené v § 1
odst. 2“.
5. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„splňuje následující podmínky“ zrušují.
6. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slovo „má“ vkládají slova „pro příslušnou školu nebo školské zařízení“.
7. V § 5 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Splnění těchto podmínek se posuzuje u každé
školy, oboru vzdělání a školského zařízení samostatně.“.
8. V § 5 odst. 5 se za slova „školského zařízení,“ vkládají slova „nebo k obdobné změně vyplývající z převodu činnosti školy nebo školského zařízení na právnickou osobu, která již činnost téhož
druhu školy nebo typu školského zařízení vykonává,“.
9. V § 5 odst. 6 větě poslední se za slova „podmínky podle“ vkládají slova „odstavce 3 písm. b)
nebo“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IV
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/
/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/
/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/
/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/
/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/
/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/
/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/
/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb. a zákona č. 252/2014 Sb., se mění takto:
1. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně
poznámek pod čarou č. 89 a 90 zní:
„§ 7a
Provozovatel potravinářského podniku nesmí
ve škole nebo školském zařízení zapsaných do školského rejstříku89) nabízet k prodeji ani prodávat
potraviny90), které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.
Požadavky na potraviny, které odpovídají výživovým požadavkům na zdravou výživu dětí, žáků a studentů a lze je nabízet k prodeji a prodávat ve školách
a školských zařízeních, stanoví jiný právní předpis
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve
školách a školských zařízeních.
89

) Část třináctá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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90

) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin.“.

2. V § 92d se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Provozovatel potravinářského podniku se
dopustí správního deliktu tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo
prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
3. V § 92d odst. 8 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo odstavce 7“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o specifických
zdravotních službách
Čl. V
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 47/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V případě uchazečů o vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany
zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel zdravotních služeb, kterému Ministerstvo
obrany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních
služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených;
posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru
všeobecné praktické lékařství.“.
2. V § 51 odstavec 2 zní:
„(2) Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje
a) na pracovištích právnických nebo fyzických
osob, vydává lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti osoby připravující se na povolání
před jejím prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich
průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby,
b) na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně
výdělečně činná, vydává lékařský posudek
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o zdravotní způsobilosti osoby připravující se
na povolání před jejím prvním zařazením na
praktické vyučování nebo praktickou přípravu
a v jejich průběhu registrující poskytovatel této
osoby, a pokud tato osoba nemá registrujícího
poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
c) pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím prvním
zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu registrující poskytovatel této osoby, a pokud tato osoba registrujícího poskytovatele nemá, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
d) na pracovištích osob uvedených v písmenu a)
nebo b) a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
osoby připravující se na povolání před jejím
prvním zařazením na praktické vyučování nebo
praktickou přípravu a v jejich průběhu, zahajuje-li se praktické vyučování nebo praktická
příprava
1. ve škole, poskytovatel uvedený v písmenu c),
2. na pracovištích fyzických nebo právnických
osob, poskytovatel uvedený v písmenu a)
nebo b);
posuzujícím lékařem podle písmene a) je lékař
se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství, posuzujícím lékařem podle písmen b) až d) je lékař se
způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
nebo v oboru pracovní lékařství.“.
3. V § 51 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
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v době kratší než 12 kalendářních měsíců ode
dne vydání lékařského posudku podle odstavce 1 a pokud nedošlo během této doby ke
změně zdravotního stavu; posouzení zdravotní
způsobilosti se v tomto případě provede nejdéle
do 12 kalendářních měsíců ode dne zařazení
osoby na praktické vyučování nebo praktickou
přípravu, nebo
c) jestliže jiný právní předpis upravující soustavu
oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném
vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
21

) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/
/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/
/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb.,
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první
pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky
č. 254/2007 Sb., a vyhláška č. 352/2003 Sb., o posuzování
zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských
záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.“.

„(3) Posouzení zdravotní způsobilosti osoby
připravující se na výkon povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu se neprovede,

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

a) je-li v rámci praktické přípravy nebo praktického vyučování vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní
způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem21),

„a) tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů
a ke sportu pro všechny9) a podmínky pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova na
dobu jednoho pololetí školního roku nebo
školní rok posuzuje a lékařský posudek vydává
registrující poskytovatel,“.

b) jestliže tato příprava nebo vyučování začíná

4. V § 51 odst. 4 písmeno a) zní:

5. V § 51 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
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„(5) V případě lékařského posudku vydaného
registrujícím poskytovatelem je posuzujícím lékařem
lékař se způsobilostí v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství.
V případě lékařského posudku vydaného poskytovatelem v oboru tělovýchovné lékařství je posuzujícím
lékařem lékař se způsobilostí v oboru tělovýchovné
lékařství.“.
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zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 198/2012 Sb., se
odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. VII

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů

Čl. VI
V § 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 18, 21, 29,
40, 41, 83 a 90 a ustanovení čl. IV, která nabývají
účinnosti dnem 1. září 2015, a ustanovení čl. I bodů 7 až 11, 13 až 16, 23, 27, 28, 42, 56, 67, 68, 71, 89
a 92 a ustanovení čl. III bodů 1, 3 a 4, která nabývají
účinnosti dnem 1. září 2016.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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83
ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů

rozhraní s využitím služeb založených na
prostorových datech v souladu s technickými
požadavky, nebo

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.
a zákona č. 380/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 10a odst. 6 písm. b), § 11c
odst. 7 a v § 11e písm. b) a c) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 písmena f) až i) znějí:
„f) metadaty informace, které popisují prostorová
data nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění
a používání;
g) infrastrukturou pro prostorová data prostorová
data a služby založené na prostorových datech,
síťové služby a technologie, metadata, technické
požadavky, dohody o sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich využívání, mechanismy,
procesy a postupy koordinace, zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu s tímto
zákonem a sledování, využívání prostorových
dat a služeb založených na prostorových datech;
h) interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami
založenými na prostorových datech bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo
soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;
i) zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových dat a metadat neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím
1. poskytování prostorových dat a metadat na
geoportál (§ 11a) z vlastního internetového

2. předávání prostorových dat a metadat v souladu s technickými požadavky na geoportál
(§ 11a),“.
3. V § 2 se doplňují písmena j) a k), která včetně
poznámky pod čarou č. 16 znějí:
„j) technickými požadavky požadavky, které obsahují minimální výkonnostní požadavky na
služby založené na prostorových datech a zajišťují soudržnost prostorových dat, stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie16)
upravujícími pravidla pro vytvoření a aktualizaci
metadat, monitorování a podávání zpráv, služby
založené na prostorových datech, interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a pro přístup
k prostorovým datům a službám;
k) službami založenými na prostorových datech
možné formy zpracování prostorových dat
nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace.
16

) Například nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne
3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat,
nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby, nařízení
Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám
prostorových dat a službám prostorových dat členských
států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek, nařízení Komise (EU) č. 1089/2010
ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde
o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.“.

4. V § 11a odstavec 1 zní:
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„(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje
geoportál, který je informačním systémem veřejné
správy a je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v prováděcím právním
předpise, která povinné subjekty tvoří, přijímají,
spravují nebo aktualizují a která spadají do oblasti
úkolů veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí zpřístupní na geoportálu veškeré informace
o údajích, kódech a technických klasifikacích, které
jsou nezbytné k zajištění souladu s technickými požadavky.“.
5. V § 11a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„(4) Součástí služeb založených na prostorových datech jsou síťové služby, kterými jsou
služby“.
6. V § 11a odst. 4 písmeno e) zní:
„e) spouštěcí, které umožňují spuštění služeb založených na prostorových datech uvedených
v písmenech a) až d).“.
7. V § 11a odst. 7 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a o výši úhrady podle § 11c odst. 3
a 4, pokud je požadována“.
8. V § 11b odst. 2 větě první se za slovo
„tvorbu“ vkládají slova „ , shromažďování nebo šíření“.
9. V § 11b odst. 3 se za slova „v souladu s autorskými právy“ vkládají slova „ , právy souvisejícími s právem autorským nebo zvláštním právem
pořizovatele databáze“.
10. V § 11c odstavec 1 zní:
„(1) Data zpřístupněná prostřednictvím geoportálu jsou veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupňují podmínky
poskytování dat jako součást jím zpřístupňovaných
metadat. Prostorová data zpřístupňují povinné subjekty nebo jiní poskytovatelé na základě nevýhradní
licenční smlouvy nebo podlicenční smlouvy upravující zejména zužitkování nebo vytěžování databází,
které jsou tvořeny prostorovými daty (dále jen „licenční smlouva“)12b). Pokud povinný subjekt nebo
jiný poskytovatel prostorových dat nepředá jako
součást metadat návrh licenční smlouvy, zpřístupňují
se prostorová data na základě vzorové licenční
smlouvy, kterou Ministerstvo životního prostředí
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uveřejní na geoportálu. Na základě licenční smlouvy
může povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupnit také služby založené na
prostorových datech.“.
11. V § 11c odst. 2 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
12. V § 11c odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupnění prostorových dat povinných
subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat
odpovídajících tématům uvedeným v prováděcím
právním předpise a služeb založených na prostorových datech může být požadována úhrada ve výši,
která nepřesáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových
dat a služeb založených na prostorových datech.“.
13. V § 11c odst. 4 se slova „V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze zpoplatnit i prohlížecí služby založené na prostorových
datech;“ nahrazují slovy „V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze požadovat
úhradu podle odstavce 3 i za prohlížecí služby založené na prostorových datech, pokud tato úhrada
slouží k zajištění zachování a údržby prostorových
dat a zachování odpovídajících služeb založených na
prostorových datech;“.
14. V § 11c odstavec 6 zní:
„(6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové
organizace a organizační složky státu mají pro účely
plnění svých úkolů, které mohou mít vliv na životní
prostředí, k prostorovým datům a ke službám založeným na prostorových datech poskytovaným
orgány veřejné správy, které odpovídají tématům
uvedeným v prováděcím právním předpisu a jsou
zpřístupněny na geoportálu, bezplatný přístup
v plném rozsahu. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu si
vyměňují a využívají tato data a služby pro plnění
svých úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.“.
15. V § 11c odst. 8 se slova „Evropská společenství“ nahrazují slovy „Evropská unie“.
16. V § 11d odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou
„Přístup veřejnosti je možné omezit pouze v nezbytně nutných případech, převažuje-li zájem na
omezení přístupu nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat.“.
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17. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V návaznosti na zprávu o stavu životního
prostředí České republiky zpracovává Ministerstvo
životního prostředí jedenkrát za rok zprávy o stavu
životního prostředí jednotlivých krajů. Tyto zprávy
musí být zveřejněny v elektronické podobě do tří
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měsíců od schválení zprávy o stavu životního prostředí České republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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84
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1. zahájení stavebních prací,

Změna zákona o investičních pobídkách

2. zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování
dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo

Čl. I

3. právní jednání zavazující k pořízení strojního
zařízení16),“.

ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona
č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění
takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.

2. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 4
slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5
doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 6, který
včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve
zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23),
23

) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 1a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce

5. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 2 se číslo „120“
nahrazuje číslem „100“.
6. V § 1a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) rozšířením výroby zvýšení výrobní kapacity,
diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu,“.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).
7. V § 1a odst. 1 písm. f), g), h) a i) se slovo
„podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.
8. V § 1a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová
písmena j) a k), která znějí:
„j) datovým centrem obchodní závod nebo jeho
část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa
dat prostřednictvím jeho počítačových systémů
a s nimi souvisejících prvků,
k) centrem zákaznické podpory obchodní závod
nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů
a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě
elektronických komunikací,“.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).
9. V § 1a odst. 1 písm. l) se slova „nebo centrum sdílených služeb“ nahrazují slovy „ , centrum
sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory“.
10. V § 1a odst. 1 písm. m) se slova „bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy
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„byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

21. V § 2 odst. 4 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje číslem „20“.

11. V § 1a odst. 2 se slova „služby datových
center,“ zrušují.

22. V § 2 odst. 5 se číslo „40“ nahrazuje číslem
„20“, za slovo „softwaru“ se vkládají slova „a datových center“, číslo „100“ se nahrazuje číslem „70“
a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ , nebo
vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst v případě center zákaznické podpory“.

12. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který zní:
„§ 1b
(1) Zvýhodněnou průmyslovou zónou je vládou schválená průmyslová zóna určená k podpoře
vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje
České republiky.
(2) Ministerstvo navrhuje zvýhodněné průmyslové zóny vládě na základě průběžné analýzy volných ploch ve stávajících státem podporovaných
průmyslových zónách a s ohledem na aktuální hospodářský vývoj v jednotlivých částech území České
republiky.“.
13. V § 2 odst. 1 se slovo „předpisy12),13)“ nahrazuje slovem „předpisy12),13),23)“.
14. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Investiční pobídku na investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR lze poskytnout
pouze za předpokladu, že byla na investiční akci povolena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Evropskou komisí (dále jen „Komise“).“.
15. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3
odst. 1“.
16. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „s výjimkou
sektorů, na které se přímo použitelný předpis
Evropské unie1) nevztahuje“ zrušují.
17. V § 2 odst. 3 písm. b) se čárka za slovem
„cenu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a které nebylo
předmětem odpisů“ se zrušují.
18. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst,“.
19. V § 2 odst. 4 písm. a) se čárka za slovem
„cenu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a které nebylo
předmětem odpisů“ se zrušují.
20. V § 2 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

23. V § 2 odst. 7 větě první se za slovo „vláda“
vkládají slova „ , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón“ a slova „a c)“ se zrušují.
24. V § 2 odst. 8 se slova „a 5“ nahrazují slovy „ , 5 a 6“.
25. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „nebo místo
podnikání“ zrušují.
26. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „podniku20)“
nahrazuje slovem „žadatele20)“ a slova „ , v případě
členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu
spojených osob21)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

27. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „a o“ nahrazují slovy „ , jejím umístění, termínu jejího zahájení
a ukončení a o“.
28. V § 3 odst. 2 písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 24 zní:
„h) údaje o dalších investičních akcích zahájených
v předcházejících 3 letech přede dnem podání
záměru získat investiční pobídku na území jednoho kraje žadatelem nebo osobami považovanými za jeden podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis24).
24

) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis.“.

29. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) požadovanou výši veřejné podpory.“.
30. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) jde-li o právnickou osobu, zakladatelské právní
jednání nebo jeho úředně ověřenou kopii, sta-
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novy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, a výpis z veřejného rejstříku; zahraniční
osoba připojí doklady obdobného charakteru,“.
31. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „ , účetní
závěrku, nebo doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů
za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo
za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu
než 3 roky“ zrušují.
32. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy
„předložení záměru získat investiční pobídku podle
§ 3 odst. 1“.
33. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 2 zní:
„2. je nebo není malým nebo středním podnikatelem20),“.
34. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova „se
společným“ nahrazují slovy „s vnitřním“.
35. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:
„6. neukončil v předcházejících dvou letech
přede dnem podání záměru získat investiční pobídku v Evropském hospodářském
prostoru činnost, která spadá do stejné
třídy Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE) vydané Českým statistickým
úřadem jako činnost, kterou bude vykonávat po realizaci investiční akce, která je
předmětem záměru získat investiční pobídku, a neplánuje ukončit takovou činnost
do dvou let od dokončení investiční akce,“.
36. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „1 měsíce“
nahrazují slovy „2 měsíců“.
37. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „doklad, kterým prokáže způsob“ nahrazují slovy „popis způsobu“.
38. V § 3 odst. 5 se slova „a c)“ a slova „a b)“
zrušují, slova „odst. 2 a 5“ se nahrazují slovy
„odst. 2, 3 a 6“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „a 6“.
39. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6
a 7.
40. V § 3 odstavec 6 zní:
„(6) Zahraniční osoba může předložit zaklada-
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telské právní jednání a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, v anglickém jazyce.“.
41. V § 4 odst. 1 větě druhé se za slovo „akci“
vkládají slova „nebo investiční akci se způsobilými
náklady nad 100 000 000 EUR“.
42. V § 4 odst. 1 se za větu druhou vkládá
věta „Soulad investiční akce s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nehodnotí,
jde-li o investiční akci se způsobilými náklady nad
100 000 000 EUR.“.
43. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slova „ , vydá
určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit
všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie1), a k posudku připojí“ nahrazují
slovy „s výjimkou investiční akce se způsobilými
náklady nad 100 000 000 EUR, připojí k posudku“.
44. V § 4 odst. 1 větě poslední se za slovo
„unie1)“ vkládají slova „s výjimkou investiční akce
se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“.
45. V § 4 odst. 2 se za slova „před vydáním
rozhodnutí o nabídce“ vkládají slova „na poskytnutí
investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
46. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1,
že jde o investiční akci se způsobilými náklady nad
100 000 000 EUR, podá ministerstvo před vydáním
rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a Komisi žádost o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Do
doby vydání rozhodnutí Komise o žádosti lhůta
pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5
nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
47. V § 4 odst. 4 se za slovo „financí“ vkládají
slova „ , Ministerstvo zemědělství“, věta třetí se nahrazuje větami „Obec nebo kraj, v jejichž vlastnictví
je pozemek, na kterém bude realizována investiční
akce (dále jen „vlastník pozemku“), vyjádří do
60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas
nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky
podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Obec, na jejímž
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katastrálním území bude realizována investiční akce
(dále jen „obec“), vyjádří do 60 dnů od obdržení
žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1
písm. a) bodu 6.“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „ ; pokud nebyl ve lhůtě uvedené ve větě
třetí nebo čtvrté vyjádřen souhlas, má se za to, že
vlastník pozemku nebo obec nesouhlasí“.
48. V § 4 odst. 5 větě první se slova „na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“ zrušují, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“, za
větu druhou se vkládají věty „Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a)
bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle
§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ , a pokud se vyjadřují
k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci“.
49. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Zájemcem může být právnická osoba, která bude
realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno
rozhodnutí o nabídce, která nebyla založena dříve
než 6 měsíců přede dnem předložení záměru získat
investiční pobídku a žadatel má v této osobě stoprocentní majetkovou účast.“.
50. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
51. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) mechanismus případné kompenzace mezi jednotlivými formami investiční pobídky.“.
52. V § 5 odst. 7 se slova „uvedeným v § 4
odst. 3 a místně příslušnému správci daně“ nahrazují
slovy „ , správci daně z příjmů zájemce, a pokud se
vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci“.
53. V § 5a se slova „odst. 3“ nahrazují slovy
„odst. 4“ a na konci § 5a se doplňují věty „Pokud
vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo
neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a
odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas
obec, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.“.
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54. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které
včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:
„(4) Oblasti, ve kterých nemůže být investiční
pobídka poskytnuta, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie25).
(5) Investiční pobídku nelze poskytnout, pokud příjemce investiční pobídky nemá vypořádané
navrácení podpory, o které Komise rozhodla, že je
protiprávní nebo neslučitelná s vnitřním trhem.
25

) Čl. 1 a čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

55. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují
slovy „předložení záměru získat investiční pobídku
podle § 3 odst. 1“.
56. V § 6a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v případě investiční akce ve výrobě hodnotou
dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě
strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b)
a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků
nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného
majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných
než spojených osob21), a to až do výše hodnoty
strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů lze zahrnout
pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od
vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě
strategické investiční akce do uplynutí 7 let od
vydání rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých
nákladů nelze zahrnout
1. majetek, který již byl předmětem odpisů,
s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku ve formě staveb, který byl nabyt za
tržních podmínek od jiných než spojených
osob a u kterého příjemce doloží při kontrole
podle § 7 písemné prohlášení předchozího
vlastníka, že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že majetek byl součástí obchodního závodu nebo jeho části, jejichž
provoz byl přede dnem převodu vlastnických práv ukončen,
2. majetek, který není využíván příjemcem
v místě realizace investiční akce, nebo
3. majetek pořízený po dokončení investiční
akce,“.
57. V § 6a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „ode
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dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují
slovy „po dni předložení záměru získat investiční
pobídku podle § 3 odst. 1“.
58. V § 6a odst. 2 se za slova „písm. a) bodu 1“
vkládají slova „nebo 6“, slovo „nová“ se zrušuje,
slova „odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 3, 4“, za
slovo „neučiní“ se vkládají slova „do uplynutí 5 let
ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě
strategické investiční akce do uplynutí 7 let ode
dne vydání rozhodnutí o příslibu“ a slova „investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů
500 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „strategické
investiční akce“.
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1. investována částka způsobilých nákladů ve
výši minimálně 200 000 000 Kč, z nichž
alespoň 100 000 000 Kč musí být vynaloženo
na pořízení strojního zařízení, a
2. vytvořeno alespoň 100 nových pracovních
míst.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

59. V § 6a odst. 3 se slovo „nová“ zrušuje, slovo „c)“ se nahrazuje slovem „b)“ a za slova „bodu 1“
se vkládají slova „nebo 6“.

63. V § 6a se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Ministerstvo předkládá Komisi zprávu o hodnocení
poskytování investičních pobídek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1); k tomu je příjemce investiční pobídky povinen poskytnout na žádost ministerstva údaje o stavu realizace investiční
akce a skutečné výši čerpané podpory.“.

60. V § 6a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

64. V § 6a odstavec 9 včetně poznámky pod
čarou č. 8b zní:

„(4) Za splnění povinnosti zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavců 2 a 3 se považuje také nahrazení majetku z důvodu jeho zničení, poruchy nebo zastarání majetkem, který je ve stejné nebo vyšší hodnotě, slouží
ke stejnému účelu a je způsobilým nákladem podle
odstavce 1.“.

„(9) V případě investiční pobídky podle § 1a
odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 5 pozbývá investiční
pobídka platnosti při nesplnění

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.
61. V § 6a odst. 5 se slova „prvního čerpání
investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu
3“ nahrazují slovy „připsání první platby hmotné
podpory na účet příjemce investiční pobídky“.
62. V § 6a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) V případě strategické investiční akce musí
být do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky
a) u investiční akce ve výrobě
1. investována částka způsobilých nákladů ve
výši minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč musí být vynaloženo na
pořízení strojního zařízení16) určeného pro
výrobní účely, a
2. vytvořeno alespoň 500 nových pracovních
míst,
b) u investiční akce v oblasti technologických center

a) povinností podle odstavce 2, s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy
byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu,
b) povinností podle odstavce 3 nebo 6,
c) povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu
realizace investiční akce a skutečné výši čerpané
podpory uvedené v odstavci 8,
d) všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2, nebo
e) povinností podle odstavce 7 v případě investiční
pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5;
příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory poskytovateli investiční pobídky, a to včetně
penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše
takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.
8b

) Čl. 9 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 ES.“.

65. V § 6a odst. 10 se věta první zrušuje a ve
větě druhé se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem
„povinnosti“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
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66. V § 6a odst. 11 se za slova „odst. 2“ vkládají
slova „nebo při nesplnění povinností uvedených
v odstavci 2 s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, odstavci 3 nebo 6 nebo
při nesplnění povinnosti poskytnout na žádost údaje
o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8“ a slovo „předpisu12),13)“ se nahrazuje slovem „předpisu12),13),23)“.
67. V § 6a odst. 12 větě první se za slovo „fúze“
vkládají slova „ , rozdělení nebo převodu jmění na
společníka“, slova „společnost nebo zanikající družstvo“ se nahrazují slovem „korporace“ a na konci
textu věty první se doplňují slova „a v žádosti uvést
právního nástupce, na něhož mají práva a povinnosti
z rozhodnutí o příslibu přejít“, ve větě druhé se za
slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ve spolupráci
s dotčenými orgány“, na konci textu věty čtvrté se
doplňují slova „a zanikající obchodní korporace je
povinna postupovat podle odstavců 9 až 11“ a poslední věta se zrušuje.
68. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 3
písm. a)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a), c)“, slova
„odst. 4 písm. c)“ se nahrazují slovy „odst. 4
písm. b)“ a slova „uvedené v § 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „zachovat pracovní místa podle § 6a
odst. 2 a 3“.
69. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
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70. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „bodu 1“
nahrazují slovy „bodech 1 a 6“, slova „a c)“ se zrušují a slova „a b) a u povinnosti uvedené v § 6a
odst. 2 a 5“ se nahrazují slovy „ , u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
podle § 6a odst. 2 a 3 a u povinnosti uvedené
v § 6a odst. 6“.
71. V § 7 odst. 4 se slova „uvedené v § 6a
odst. 2“ nahrazují slovy „zachovat dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2
a 3“, slova „majetku podle § 6a odst. 2“ se nahrazují
slovy „majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3“, za slova
„bodu 1“ se vkládají slova „nebo 6“ a slova „uvedené
v § 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „zachovat pracovní
místa podle § 6a odst. 2 a 3“.
72. V § 7 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „prvního čerpání investiční pobídky
podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3“ se nahrazují
slovy „připsání první platby hmotné podpory na
účet příjemce investiční pobídky“.
73. V § 11a odst. 5 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“, ve větě druhé se slova „navýšena až na 7“ nahrazují slovy „zvýšena až na 12,5“
a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Výše hmotné
podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých
nákladů.“.
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74. Příloha zní:
„Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona
č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
3. Ustanovení § 6a odst. 2 věta poslední zákona
č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce
investičních pobídek, kterým byl příslib investiční
pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/
/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
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č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění
takto:
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1. V § 35a odst. 2 písm. a) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím obdobím,
ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona
upravujícího investiční pobídky,“.
2. V § 35a odst. 2 písm. c) se slova „nebude
vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nesloučí se
s jiným subjektem, nebo nepřevezme jmění obchodní společnosti, jenž bude zrušena bez likvidace
(převod jmění na společníka)69)“ nahrazují slovy
„nebude vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku“.
Poznámka pod čarou č. 69 se zrušuje.
3. V § 35a odst. 2 písm. d) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím obdobím,
ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona
upravujícího investiční pobídky,“ a slova „ , nebo
převodem majetku nebo jeho části výše uvedených
osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty“ se zrušují.
4. V § 35a odst. 4 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční pobídky“.
5. V § 35a odst. 6 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují
slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a)
a d)“ a za slovo „předpisem,“ se vkládají slova „nebo
některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti,“.
6. V § 35a odst. 6 větě třetí se za slova
„písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“.
7. V § 35a se doplňují odstavce 7 až 9, které
znějí:
„(7) Pokud se poplatník v období od vydání
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do uplynutí
lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zúčastní fúze nebo rozdělení sloučením jako nástupnická obchodní korporace nebo jako
přejímající společník převezme jmění obchodní korporace zrušené s převodem jmění na společníka, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím podle § 21a písm. c),
uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost
plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím
investiční pobídky tím není dotčena.
(8) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do uplynutí
lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani po-
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dle odstavce 3, zvýší základ pro výpočet slevy na
dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové
ztráty, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém
skutečnost nastala, uplatňovat slevu na dani podle
odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci
daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu
a obchodu. Povinnost plnění podmínek stanovených
zákonem upravujícím investiční pobídky tím není
dotčena.
(9) Pokud poplatník v období, za které může
uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, oznámí
správci daně, že již nebude uplatňovat slevu na dani
podle odstavce 1, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve
kterém byla skutečnost správci daně oznámena,
uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník také Ministerstvu financí
a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost
plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím
investiční pobídky tím není dotčena.“.
8. V § 35b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) S2 se rovná aritmetickému průměru částek daně
vypočtených podle odstavce 2 za tři zdaňovací
období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé.
U poplatníka, od jehož registrace k dani z příjmů uplynula doba kratší než tři zdaňovací období, se vypočítá aritmetický průměr částek
daně za všechna zdaňovací období. V případě,
že příslušné zdaňovací období bude kratší nebo
delší než 12 měsíců, bude částka daně vypočtená
podle odstavce 2 pro účely výpočtu aritmetického průměru částek daně přepočtena na období 12 měsíců. Tento aritmetický průměr částek daně bude upraven o hodnoty jednotlivých
meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se k poslednímu zdaňovacímu období z těch, za která byl aritmetický průměr částek daně vypočten; aritmetický
průměr částek daně se nesnižuje, je-li za příslušná zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší
daňová povinnost.“.
9. V § 35b odstavec 3 zní:
„(3) Pokud vykázal poplatník za příslušné zda-
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ňovací období, za které byl vypočten aritmetický
průměr částek daně podle odstavce 1 písm. b), daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost nevznikla,
použije se za příslušné zdaňovací období pro účely
výpočtu aritmetického průměru částek daně podle
odstavce 1 písm. b) nulová hodnota.“.
10. V § 35b odst. 5 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční pobídky“.
11. V § 35b odst. 6 se slova „a 5“ nahrazují
slovy „ , 5, 7, 8 a 9“.
12. V § 35b odst. 7 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují
slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a)
a d)“ a za slovo „předpisem,“ se vkládají slova „nebo
některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti,“.
13. V § 35b odst. 7 větě třetí se za slova
„písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“.
14. V § 38r odst. 1 se za slova „v němž“ vkládají slova „nastaly skutečnosti uvedené v § 35a
odst. 7, 8 nebo 9, nebo v němž“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 35a odst. 2
písm. a), c) a d), § 35a odst. 6, 7, 8 a 9, § 35b odst. 6
a 7 a § 38r odst. 1, pro které se použije zákon č. 586/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
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Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., a zákona č. 250/2014
Sb., se mění takto:
1. V § 111 odst. 3 větě první se číslo „50“ nahrazuje číslem „25“ a na konci textu věty první se
doplňují slova „ , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zvláštního
právního předpisu55)“.
2. V § 111 odst. 3 větě poslední se slova „ode
dne“ nahrazují slovy „po dni“.
3. V § 111 odst. 4 větě poslední se slova „ode
dne“ nahrazují slovy „po dni“.
4. V § 111 odst. 5 se slova „bodu 3“ zrušují.
5. V § 111 odst. 6 písm. b) se slova „a profesní
strukturu“ nahrazují slovem „nových“.

Změna zákona o zaměstnanosti

6. V § 111 odst. 6 písm. i) se slova „bodu 3“
zrušují.

Čl. V

7. V § 111 odst. 7 písm. k) se slova „bodu 3“
zrušují.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006

8. V § 111 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Závazky zaměstnavatele sjednané v dohodě
o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových
pracovních míst a v dohodě o poskytnutí hmotné
podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměst-
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nanců musí být splněny do uplynutí tří let od vydání
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle
zvláštního právního předpisu55).“.
Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.
9. V § 111 odst. 11 se slova „ , nebo spádová
oblast“ a věta druhá zrušují.
10. V § 111 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 12 a 13.
11. V § 111 odst. 13 se slova „s ministerstvem
nebo“ zrušují.
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„x) nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené
pro účely realizace investiční akce, pro kterou je
vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně
osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové
zóně obecně závaznou vyhláškou.“.
2. V § 4 odst. 4 se slovo „w)“ nahrazuje slovem „x)“.
3. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 435/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

„w) nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně
podle zákona upravujícího investiční pobídky
pořízené nebo zřízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí
o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec
zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné stavby
ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.“.

ČÁST ČTVRTÁ

4. V § 9 odst. 5 se slova „a v)“ nahrazují slovy „až w)“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

5. Za § 12c se vkládá nový § 12d, který včetně
nadpisu zní:

Čl. VII
„§ 12d

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 23/2015 Sb., se mění takto:

(2) Částečné osvobození od daně z nemovitých
věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně určí obec
v obecně závazné vyhlášce procentem.

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

(3) V obecně závazné vyhlášce obec vymezí pozemky zvýhodněné průmyslové zóny jejich parcel-

Osvobození od daně z nemovitých věcí
ve zvýhodněných průmyslových zónách
(1) Osvobození od daně z nemovitých věcí ve
zvýhodněné průmyslové zóně nesmí ve zdaňovacím
období překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou
k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky podle zákona upravujícího
investiční pobídky.
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ním číslem s uvedením katastrálního území, ve kterém leží.“.
6. Za § 13b se vkládá nový § 14, který včetně
nadpisu zní:
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dobí, na která lze toto osvobození uplatnit, končí
současně se lhůtou pro stanovení daně na zdaňovací
období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku
na toto osvobození.“.

„§ 14

7. V § 16a odst. 1 se slova „ , § 6,“ nahrazují
slovy „a x), § 6, § 9 odst. 1 písm. w), §“.

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání
a stanovení daně

Čl. VIII

(1) Nedodrží-li poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od daně z nemovitých věcí ve
zvýhodněné průmyslové zóně, některou ze všeobecných podmínek stanovených zákonem upravujícím
investiční pobídky nebo některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti, nárok na osvobození pozemků nebo zdanitelných staveb zaniká.

Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(2) Zanikl-li nárok na osvobození podle odstavce 1, je poplatník povinen podat dodatečná daňová přiznání na všechna zdaňovací období, ve kterých uplatnil nárok na toto osvobození.
(3) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou osvobození podle odstavce 1, lhůta pro stanovení daně na zdaňovací období, ve kterém nárok na
toto osvobození vznikl, i pro všechna zdaňovací ob-

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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85
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. § 4 zní:
„§ 4
Úřad může na žádost uživatele stanoveného
měřidla vyjmout na stanovené období stanovené měřidlo specifického určení z povinnosti schvalování
typu a ověřování.“.
2. V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami
„Tento požadavek se považuje za splněný, pokud
má měřidlo požadované metrologické a technické
vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických a technických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při schvalování typu.“.
3. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo byly opatřeny certifikátem od akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu“.
4. V § 9 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami
„Tento požadavek se považuje za splněný, pokud
má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné
povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho
ověřování.“.
5. V § 9 se doplňují odstavce 8 až 10, které
znějí:
„(8) U vybraných druhů stanovených měřidel
se prodlužuje platnost ověření na základě kladného

výsledku statistické výběrové zkoušky. Ministerstvo
stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, jejichž platnost ověření se na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky prodlužuje,
a dobu, o kterou se u jednotlivých vybraných druhů
stanovených měřidel platnost ověření prodlužuje.
(9) Statistické výběrové zkoušky pro účely prodloužení doby platnosti ověření provádí Český metrologický institut, postupuje přitom podle opatření
obecné povahy, které pro jednotlivé vybrané druhy
stanovených měřidel stanoví postupy a podmínky
zkoušek a kritéria jejich kladného výsledku. Žádost
o provedení statistické výběrové zkoušky lze podat
nejdříve 2 roky a nejpozději 1 rok před uplynutím
doby platnosti předchozího ověření stanoveného
měřidla.
(10) Žadatel o prodloužení platnosti ověření je
povinen s prodloužením doby platnosti ověření
seznámit osoby dotčené měřením, a to do 3 měsíců
ode dne vydání protokolu o prodloužení platnosti
ověření.“.
6. V § 10 odst. 1 se slova „prvotní ověření,
u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci“ nahrazují slovem „ověření“.
7. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud není akreditovaným výrobcem“.
8. V § 10 odst. 2 se slova „ , prvotní kalibraci
dovážených etalonů a pracovních měřidel“ zrušují.
9. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Český metrologický institut pro účely ověření stanoveného měřidla, jehož certifikát o schválení
typu pozbyl platnosti, může povolit jeho konstrukční změnu, pokud touto konstrukční změnou
dochází k nahrazení vadné nebo opotřebované části
jinou částí od původní části odlišnou, ale funkčně
s ní totožnou, a tato změna nemá vliv na
a) funkci stanoveného měřidla,
b) technické vlastnosti stanoveného měřidla rozhodné pro schválení typu, a
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c) metrologické vlastnosti stanoveného měřidla
rozhodné pro schválení typu.“.

„j) vydává opatření obecné povahy podle § 6
odst. 2, § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3,“.

10. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

15. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„§ 11a
(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na
žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného
měřidla.
(2) Český metrologický institut a subjekty
autorizované podle tohoto zákona k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení,
jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti
osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního
protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví
i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné od
zkoušek při ověřování.
(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla
hradí
a) žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené
měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím,
b) uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.“.
11. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „státní metrologické kontroly měřidel“ nahrazují slovy „ověřování stanovených měřidel, certifikaci referenčních
materiálů“.
12. V § 14 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) schvaluje typy měřidel a ověřuje stanovená měřidla,“.
13. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „zboží
a lahví“ nahrazují slovy „zboží označeného symbolem „e“ a lahví označených symbolem „3““.
14. V § 14 odst. 1 písmeno j) zní:

„l) provádí statistické výběrové zkoušky podle § 9
odst. 9,
m) provádí přezkušování stanovených měřidel podle § 11a.“.
16. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) Český metrologický institut může povolit
a) konstrukční změnu stanoveného měřidla za
podmínek stanovených v § 11 odst. 4,
b) krátkodobé používání stanoveného měřidla
v době mezi ukončením jeho opravy nebo jeho
montáže a ověřením s omezením této doby.“.
17. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „nebo kalibrační“ zrušují.
18. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
„i) jako žadatel o prodloužení platnosti ověření neseznámil osoby dotčené měřením s prodloužením doby platnosti ověření podle § 9 odst. 10;
j) provedl konstrukční změnu stanoveného měřidla bez povolení podle § 11 odst. 4.“.
19. Nadpis nad § 24c se zrušuje.
20. § 24c se zrušuje.
21. V § 25 nadpis zní:
„Lhůty pro výkony schvalování typů měřidel,
ověřování stanovených měřidel a certifikaci
referenčních materiálů“.
22. V § 27 se slova „§ 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5,
§ 9 odst. 1 až 3, § 9a odst. 2 až 4, § 12 odst. 3,“
nahrazují slovy „§ 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1, 2 a 8,
§ 9a odst. 2, 3, 5 a 6, § 11a odst. 2, § 12 odst. 2,“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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86
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

majetku zajištěného podle zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních.

ČÁST PRVNÍ

(3) Podle tohoto zákona se nepostupuje při
správě věcí, které orgán činný v trestním řízení převzal do úschovy za účelem provedení důkazu.

Změna zákona o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení
Čl. I
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona
č. 218/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění
takto:
1. V nadpisu části první se slova „ , VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT“ nahrazují
slovy „A VĚCÍ“.
2. Za nadpis části první se vkládá označení
a nadpis nové hlavy I, které znějí:
„H L A V A I
OBECNÁ USTANOVENÍ“.
3. § 1 zní:
„§ 1
(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu
rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené
části pro účely výkonu trestu nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních
hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných
v trestním řízení (dále jen „majetek“).
(2) Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku vydaného
v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
trestních pro účely uvedené v odstavci 1 a při správě

(4) Správou se pro účely tohoto zákona rozumí
i prodej.
(5) Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, návrhu na
zabrání věci nebo návrhu na zabrání náhradní hodnoty podle trestního řádu přechází příslušnost ke
správě zajištěného majetku na soud. Státní zástupce
předá spolu s obžalobou nebo návrhem uvedeným
ve větě první soudu všechny doklady o úkonech učiněných při správě zajištěného majetku v přípravném
řízení.
(6) Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu
se obdobně užijí na postup státního zástupce. Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu při správě
zajištěného majetku se obdobně užijí také na postup
policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, vyzval k vydání věci nebo vydal příkaz k odnětí
věci podle trestního řádu; před rozhodnutím o prodeji zajištěného majetku je policejní orgán povinen
informovat státního zástupce o tom, že tento majetek
má být prodán, s výjimkou případu, kdy má být
prodána věc podléhající rychlé zkáze. O úkonech,
jimiž se zasahuje do základních práv a svobod a o kterých podle trestního řádu rozhoduje v přípravném
řízení soudce, rozhoduje podle tohoto zákona soudce na návrh státního zástupce.
(7) Ustanovení tohoto zákona, v nichž se hovoří o obviněném, se obdobně užijí i na jinou osobu,
jíž byl zajištěn majetek v trestním řízení.
(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, soud postupuje při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku a při
správě zajištěného majetku podle trestního řádu.“.
Poznámky pod čarou č. 1 až 1e se zrušují.
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4. Nadpis nad § 2 se zrušuje.
5. Za § 1 se vkládá označení a nadpis nové
hlavy II, které znějí:
„H L A V A I I
VÝKON ROZHODNUTÍ
O ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU“.
6. Pod označení § 2 se vkládá nadpis „Obecná
opatření“.
7. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Soud, který rozhodl o zajištění, o tomto
rozhodnutí vyrozumí osoby a orgány, o nichž je
mu známo, že mají k zajištěnému majetku předkupní
nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl
omezen výkon práva se zajištěným majetkem nakládat. Bylo-li zajištěno majetkové právo, soud doručí
usnesení o zajištění také dlužníkovi obviněného
a uloží mu, aby odpovídající plnění odevzdal do jeho
úschovy nebo na jiné jím určené místo. Složením
předmětu plnění do úschovy nebo na jiné určené
místo dlužník svůj závazek v rozsahu poskytnutého
plnění splní.“.
8. V § 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Soud, který rozhodl o zajištění, o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí orgán, který podle
zvláštních právních předpisů vede evidenci majetku,
který byl zajištěn, a současně jej vyzve, aby, pokud
zjistí, že se s majetkem, který byl zajištěn, nakládá
tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu
tuto skutečnost neprodleně oznámil. Byl-li podle katastrálního zákona podán návrh na zápis práva k nemovitosti do katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým obviněný nakládá s nemovitostí, před vydáním usnesení o jejím zajištění a dosud
o něm nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své právní účinky ke
dni nabytí právní moci usnesení o jejím zajištění.
(4) Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k zajištěnému majetku nutný zápis do evidence vedené
podle zvláštních právních předpisů, lze po vyrozumění provedeném podle odstavce 3 takový zápis
provést jen s předchozím souhlasem soudu, který
o zajištění rozhodl; v případě zápisu práva k zajištěné
nemovitosti do katastru nemovitostí podle katastrálního zákona se tento souhlas vyžaduje pouze v pří-
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padě, že je zápis prováděn na základě právního jednání, kterým obviněný nakládá s nemovitostí.“.
9. Pod označení § 3 se vkládá nadpis „Vyloučení věcí“.
10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním
účelem chovu a která slouží obviněnému jako
jeho společník.“.
11. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále
vyloučeny peněžité dávky pro osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci
v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory
příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky
státní sociální podpory a pěstounské péče, a dále do
výše základní částky, která nesmí být sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu,
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny
z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu,
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného,
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského
a důchodového pojištění a
d) dávky státní sociální podpory a pěstounské
péče, které nejsou vypláceny jednorázově.“.
Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.
12. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Z výkonu rozhodnutí o zajištění majetku
pro účely uspokojení nároku poškozeného podle
trestního řádu jsou vyloučeny také další věci nepodléhající výkonu soudního rozhodnutí podle
občanského soudního řádu.“.
13. Pod označení § 4 se vkládá nadpis „Vyloučení věcí na návrh dotčené osoby“.
14. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , která má odkladný účinek“.
15. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „vztahu“
vkládají slova „nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu“.
16. V § 5 se odstavce 5 a 6 včetně poznámky
pod čarou č. 2 zrušují.
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17. V § 6 odst. 7 se slova „v případě potřeby“
nahrazují slovy „podle možností“.
18. V § 6 odst. 9 se slova „podle zvláštního
právního předpisu3) nebo podle zvláštního právního
předpisu rozhodne o jejich odnětí4)“ nahrazují slovy „nebo rozhodne o jejich odnětí podle trestního
řádu“.
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.
19. Nadpis § 7 zní:
„Zjišťování cenných papírů, zaknihovaných
cenných papírů, peněžních prostředků
a jiných nehmotných věcí“.
20. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Zaknihované cenné papíry soud sepíše
poté, kdy se dozví, že tyto zaknihované cenné papíry
jsou pro obviněného evidovány v příslušné evidenci
podle zvláštních právních předpisů; v případě potřeby nebo v pochybnostech si vyžádá zprávu od
orgánu nebo osoby oprávněné vést takovou evidenci.
Po sepsání zaknihovaných cenných papírů soud
orgánu nebo osobě oprávněné k vedení příslušné evidence podle zvláštních právních předpisů sdělí, které
zaknihované cenné papíry obviněného byly sepsány,
datum jejich sepsání a vydá příkaz k zajištění práva
nakládat se sepsanými zaknihovanými cennými papíry.“.
21. V § 7 odst. 3 a 4 se slovo „listinné“ zrušuje.
22. V § 7 odst. 3 se slova „ ; vždy se složí“ nahrazují slovy „a složí se“.
23. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo na jiné soudem určené místo; ustanovení
§ 2 odst. 2 věta třetí se užije obdobně“.
24. V § 7 odst. 5 se slova „a jiné majetkové
hodnoty“ nahrazují slovy „ , zaknihované cenné
papíry a jiné nehmotné věci“ a slova „zvláštního
právního předpisu5)“ se nahrazují slovy „trestního
řádu“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
25. V § 8 odst. 1 větě první se slova „ověří to
u příslušného katastrálního úřadu“ nahrazují slovy
„ověří tuto skutečnost v katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu“.
26. V § 8 odst. 1 se věta třetí včetně poznámky
pod čarou č. 6 zrušuje.
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27. V § 8 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Soud vyrozumí o usnesení o zajištění nemovitosti
finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu se
zajištěná nemovitost nachází, a usnesení vyvěsí na
úřední desce soudu.“.
28. Za § 8 se vkládá označení a nadpis nové
hlavy III, které znějí:
„H L A V A I I I
SPRÁVA ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU“.
29. Pod nadpis hlavy III se vkládá nový § 8a,
který včetně nadpisu zní:
„§ 8a
Účel správy a odpovědnost správce
(1) Majetek zajištěný v trestním řízení se spravuje podle tohoto zákona, pokud je zapotřebí právně
jednat nebo činit potřebné úkony, aby nedošlo bezdůvodně k snížení hodnoty zajištěného majetku
nebo k jeho zmenšení, popřípadě aby se majetek
očekávaným způsobem zvýšil.
(2) Pro dosažení účelu správy správce vykonává v potřebném rozsahu práva a povinnosti spojené se zajištěným majetkem, jejichž výkon mu přiznává tento zákon, nebo jejichž výkon byl obviněnému zakázán soudem. Správce vykonává jednotlivá
práva a povinnosti podle povahy zajištěného majetku
a práv s ním spojených v souladu s tímto zákonem
a zvláštními právními předpisy a v souladu s pověřením nebo smlouvou o správě; přitom postupuje
řádně a svědomitě.
(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak,
odpovídá správce za škodu způsobenou při výkonu
správy jím nebo osobami, které použil k plnění
svých úkolů, tomu, komu byla způsobena v souvislosti s výkonem této činnosti; této odpovědnosti se
zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
požadovat.
(4) Správce je povinen mít po dobu výkonu
správy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti
za škodu nebo jinou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem správy; to neplatí, odpovídá-li za jeho činnost stát podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem. Smlouva musí pokrývat odpovědnost
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správce za škodu, která je způsobena jeho konáním
nebo opomenutím při výkonu funkce správce nebo
v souvislosti s ní nebo konáním nebo opomenutím
jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce, pokud ke
konání nebo opomenutí došlo v době trvání pojištění. Tuto smlouvu je správce povinen uzavřít nejpozději do 5 dnů poté, co byl pověřen správou nebo
s ním byla sjednána smlouva o správě, a neprodleně
po jejím uzavření doložit tuto skutečnost tomu, kdo
jej pověřil výkonem správy, nebo s ním sjednal
smlouvu o správě.

mítnout jen z důležitých důvodů, které posoudí
soud uvedený v odstavci 1. Soud uvedený v odstavci 1 nepověří správou podílu insolvenčního
správce, jestliže má důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti.“.

(5) Limit pojistného plnění sjednaný ve
smlouvě o pojištění odpovědnosti uvedené v odstavci 4 musí činit minimálně 1 000 000 Kč pro jednu
pojistnou událost; pro správce, který na základě zajištěných práv k podílu vykonává funkci člena statutárního orgánu v obchodní korporaci, jejíž roční
úhrn čistého obratu podle zákona o účetnictví za
poslední účetní období předcházející pověření správou dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo
který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, musí činit limit pojistného plnění
minimálně 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost.“.

a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s porušením celních předpisů
nebo právních předpisů upravujících správu
spotřebních daní, vykonává Generální ředitelství cel,

30. V nadpisu § 9 se slovo „Správa“ nahrazuje
slovem „Správce“.
31. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „rozhodl“ vkládají slova „nebo na který přešla
příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5“.
32. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Byla-li zajištěna práva související s podílem
v obchodní korporaci, jež umožňují podílet se na
řízení obchodní korporace, a je-li zapotřebí vykonávat správu podílu v obchodní korporaci (dále jen
„správa podílu“), soud uvedený v odstavci 1 pověří
správou podílu osobu zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno zvláštní povolení podle zákona o insolvenčních správcích; nelze-li
takto postupovat, pověří správou podílu jiného insolvenčního správce. Pokud zvláštní právní předpis
váže vlastnictví podílu nebo výkon funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na splnění určitých zvláštních podmínek, tyto podmínky nemusí
být u správce podílu splněny; pokud však některý
z insolvenčních správců tyto podmínky splňuje,
soud jej ustanoví správcem podílu přednostně. Insolvenční správce může pověření ke správě podílu od-

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
33. V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Správu zajištěných

b) radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa úložišť radioaktivních odpadů,
c) exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných
kožešin a výrobků z tuleňů a jiných jedinců
chráněných podle zákona o obchodování
s ohroženými druhy a jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijících
ptáků chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny vykonává Česká inspekce životního prostředí,
d) zbraní, střeliva, munice a výbušnin, návykových
látek a prekursorů, včetně zařízení k jejich výrobě, přípravků obsahujících návykové látky
a jiných nebezpečných látek vykonává krajské
ředitelství policie, v jehož územním obvodu se
nachází sídlo soudu, který vede trestní řízení.
(4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1
správu zajištěného majetku vykonávat, zajistit výkon
správy sám, zajistí jej podle povahy zajištěného majetku
a) na základě pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo státní organizace příslušné hospodařit s určitým majetkem státu,
nebo
b) na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby
podnikající v určité oblasti nebo dostatečně odborně způsobilé k výkonu správy daného majetku, a to za sjednanou úplatu, případně bezúplatně.“.
34. V § 9 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahra-
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zuje číslem „4“ a část věty za středníkem včetně
středníku se zrušuje.

zabránění snížení hodnoty nebo zmenšení zajištěného majetku, zejména

35. V § 9 odst. 5 se za větu první vkládají věty
„Smlouva může být uzavřena i pro výkon dílčího
právního jednání nebo úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Je-li předmětem smlouvy výkon
správy spočívající v prodeji zajištěného majetku,
musí v ní být i ujednání o způsobu stanovení kupní
ceny a o postupu při prodeji.“.

a) včas uplatňovat nárok na náhradu škody a na
vydání předmětu bezdůvodného obohacení,

36. V § 9 odstavec 6 zní:
„(6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo soudní exekutor neprodleně vyrozumí soud uvedený v odstavci 1 o postupu podle
odstavce 4 písm. a); zajištěný majetek může předat
ke správě smluvnímu správci podle odstavce 4
písm. b) jen po předchozím souhlasu tohoto
soudu.“.
37. V § 9 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Pověření ke správě zajištěného majetku je
opatření, jež musí mít písemnou formu a obsahovat
zejména označení orgánu, který pověření vydal,
označení pověřeného správce a vymezení práv a povinností spojených s výkonem správy. V pověření
nebo v připojených listinách je zapotřebí náležitě
a nezaměnitelně určit zajištěný majetek, kterého se
pověření týká. Pověření může být vydáno i pro výkon dílčího právního jednání nebo úkonu spojeného
se zajištěným majetkem. Pověření se nevydává ke
správě majetku uvedeného v odstavci 3. Orgán uvedený v odstavci 1 může pověření kdykoli písemně
zrušit a za podmínek stanovených tímto zákonem
pověřit jiného správce, uzavřít smlouvu o správě,
nebo zajištěný majetek spravovat sám.
(8) O pověření ke správě zajištěného majetku
podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 se vyrozumí
osoba, jíž byl zajištěn majetek; o pověření správou
podílu se vyrozumí také tato obchodní korporace.
O zrušení pověření, pověření jiného správce a o uzavření smlouvy o správě se vyrozumí osoby, které
byly vyrozuměny o pověření ke správě zajištěného
majetku podle věty první.“.
38. § 10 včetně nadpisu zní:
„§ 10
Práva a povinnosti správce
(1) Správce je povinen právně jednat za účelem

b) průběžně sledovat, zda dlužníci včas a řádně
plní své závazky k zajištěnému majetku, včas
uplatňovat a vymáhat práva, která jinak přísluší
vlastníku nebo majiteli zajištěného majetku, případně jiné osobě oprávněné s majetkem nakládat, a zamezovat promlčení nebo zániku těchto
práv,
c) dovolávat se neplatnosti právního jednání učiněného obviněným v rozporu se zákazy, jež mu
byly uloženy rozhodnutím o zajištění majetku
podle trestního řádu.
(2) Movité věci, jež byly obviněným vydány
nebo mu byly odňaty, je správce povinen rovněž
řádně zabezpečit a chránit před znehodnocením,
zejména před jejich poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a provést potřebné
úkony směřující k uchování hodnoty věci.
(3) Správce činí za účelem ochrany zajištěného
majetku v soudním, správním nebo jiném řízení
všechny úkony, které je jinak oprávněn činit jeho
vlastník nebo majitel, případně jiná osoba oprávněná
s majetkem nakládat.
(4) Správce vede zajištěný majetek průkazným
a přehledným způsobem v evidenci, a to až do doby
konečného naložení s majetkem; zajištěný majetek
není předmětem účetnictví a inventarizace.
(5) Jiné povinnosti související se zajištěným majetkem než uvedené v odstavcích 1 až 4 správce nevykonává. Jiná práva související se zajištěným majetkem vykonává správce za účelem ochrany zajištěného majetku pouze v rozsahu, v jakém byla zakázána obviněnému soudem podle trestního řádu.
Správce není oprávněn zajištěný majetek využívat,
pronajmout, zatížit nebo převést na jinou osobu.
(6) Pro účely řádného výkonu správy zajištěného majetku je správce oprávněn činit všechny potřebné úkony, zejména je oprávněn nahlížet do účetních záznamů, smluv a dalších písemností týkajících
se zajištěného majetku a vstupovat na místa, kde se
nacházejí; obviněný, jakož i jiné osoby, vůči nimž je
úkon prováděn, jsou povinni správci poskytnout
veškerou potřebnou součinnost. Pokud osoby uvedené ve větě první bez dostatečné omluvy neupo-
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slechnou příkazu nebo nevyhoví výzvě správce a neposkytnou mu potřebnou součinnost, může jim
soud uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč; neuposlechne-li takového příkazu nebo výzvy osoba,
která jedná za právnickou osobu, může být právnické osobě, kterou zastupuje, uložena pořádková
pokuta do 500 000 Kč; o tom je třeba tyto osoby
předem poučit. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek; na rozhodování o stížnosti se obdobně užije
§ 146a trestního řádu.“.
Poznámky pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.
39. Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 10a
Správa podílu
(1) Správce pověřený správou podílu podle § 9
odst. 2 vstupuje do zajištěných práv společníka obchodní společnosti nebo člena družstva a vykonává
je v potřebném rozsahu v souladu s tímto zákonem
a zákonem o obchodních korporacích.
(2) Je-li pro dosažení účelu správy zapotřebí
vyměnit jednoho nebo více členů statutárního orgánu obchodní korporace a zajištěná práva takový postup správci umožňují, správce svolá nejvyšší orgán
obchodní korporace a jeho prostřednictvím dosáhne
jejich odvolání a nechá se místo nich zvolit členem
statutárního orgánu; ustanovení zákona o obchodních korporacích o bezúhonnosti člena orgánu obchodní korporace a jejím prokazování, o počtu členů
statutárního orgánu obchodní korporace a o minimálních lhůtách pro oznámení termínu jednání nejvyššího orgánu obchodní korporace se nepoužijí.
(3) Na výzvu soudu je správce povinen mu
předložit v jím stanovené přiměřené lhůtě zprávu
o své činnosti při výkonu správy podílu; takovou
zprávu je správce povinen předložit soudu vždy do
15 dnů poté, co zaniklo nebo bylo zrušeno jeho pověření ke správě podílu.
(4) Pověření správce ke správě podílu zaniká
a) zánikem jeho práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle zákona o insolvenčních
správcích,
b) zrušením jeho povolení nebo zvláštního povolení podle zákona o insolvenčních správcích,

Strana 1427

c) zánikem obchodní korporace bez univerzálního
právního nástupce, nebo
d) jeho smrtí.
(5) Ustanovením odstavce 4 není dotčeno
oprávnění soudu zrušit pověření správce z jiných
důvodů.
(6) Pokud správce podílu vykonává v době zániku nebo zrušení pověření funkci člena orgánu
obchodní korporace, tato funkce zaniká ke dni zániku nebo zrušení pověření; pověřil-li však soud
správou podílu podle tohoto zákona nového správce
do 14 dnů poté, co bylo zrušeno nebo zaniklo pověření dosavadního správce, přechází na nového
správce tato funkce ke dni jeho pověření správou.
Právní jednání učiněná dosavadním správcem ve
funkci člena statutárního orgánu obchodní korporace v době mezi zrušením nebo zánikem jeho pověření a okamžikem, kdy se o zrušení nebo zániku
pověření dozví, zůstávají platná, pokud je schválí
nový statutární orgán. Dosavadní správce je povinen
poskytnout novému správci, likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci na jejich žádost potřebnou součinnost, zejména je informovat o jím učiněných
právních jednáních.
§ 10b
Odměna správce podílu
(1) Správce pověřený správou podílu podle § 9
odst. 2 má právo na odměnu a náhradu hotových
výdajů.
(2) Odměna správce, který na základě zajištěných práv k podílu vykonává funkci člena statutárního orgánu obchodní korporace, a náhrada jeho
hotových výdajů se hradí z majetku obchodní korporace. Nedostačuje-li majetek obchodní korporace
zcela nebo zčásti k úhradě odměny správce a k náhradě jeho hotových výdajů, hradí je stát. Odměnu
správce, který vykonává správu podílu a není členem
jejího statutárního orgánu, a náhradu jeho hotových
výdajů hradí stát.
(3) Soud rozhodne na návrh správce o výši jeho
odměny a v případě, že hotové výdaje hradí stát, také
o výši náhrady jeho hotových výdajů; návrh správce
musí obsahovat vyúčtování odměny a hotových výdajů, přičemž navrhovanou výši náhrady hotových
výdajů je správce povinen prokazatelně doložit
a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost. Proti to-
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muto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
(4) Při stanovení výše odměny správce soud vychází ze skutečnosti, zda správce vykonává v obchodní korporaci funkci člena statutárního orgánu,
a z výše obratu obchodní korporace. Nelze-li výši
odměny správce stanovit podle těchto kritérií, přihlédne soud při stanovení její výše k délce doby výkonu správy, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti správce, a vykonává-li správce v obchodní korporaci funkci člena statutárního orgánu, přihlédne
soud také k výši odměny ostatních členů statutárního orgánu nebo, není-li takových členů statutárního orgánu, přihlédne k výši odměny bývalých
členů statutárního orgánu.
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(2) Bez souhlasu uvedeného v odstavci 1 může
soud rozhodnout o prodeji zajištěného majetku, lze-li důvodně předpokládat, že
a) podlehne rychlé zkáze nebo jiné těžko odvratitelné škodě,
b) bude rychle ztrácet na tržní hodnotě, zejména
jde-li o motorová vozidla a elektrozařízení,
c) s výkonem správy budou spojeny nepřiměřené
náklady, nebo
d) výkon správy bude vyžadovat zvláštní podmínky nakládání nebo zvláštní odbornou způsobilost, které lze zajistit jen s nepřiměřenými
obtížemi.

(5) V případech, kdy odměnu a náhradu hotových výdajů správce hradí stát, vyplatí je soud z prostředků státního rozpočtu.

(3) V případě splnění podmínek stanovených
tímto zákonem je pověřený nebo smluvní správce
povinen navrhnout soudu prodej zajištěného majetku; o takovém návrhu soud rozhodne neprodleně
po jeho obdržení.

(6) Soud může v průběhu výkonu správy podílu rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a náhrady hotových výdajů správci, a to i opakovaně.

(4) Při stanovení kupní ceny a při prodeji postupuje

(7) Způsob stanovení odměny a hotových výdajů správce pověřeného správou podílu, nejvyšší
přípustnou výši odměny a hotových výdajů hrazenou státem a způsob jejich výplaty stanoví prováděcí
právní předpis.“.
40. § 11 a 12 včetně nadpisů znějí:
„§ 11

a) soud přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících prodej věcí při soudním výkonu rozhodnutí,
b) jiný orgán činný v trestním řízení, územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, organizační složka státu nebo
státní organizace přiměřeně podle zvláštních
právních předpisů, jimiž se řídí hospodaření
s majetkem státu,

Náklady správy

c) exekutor přiměřeně podle zvláštních právních
předpisů upravujících exekuci,

Náklady nutné pro řádný výkon správy zajištěného majetku hradí soud z prostředků státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpisy upravující nakládání se zajištěným majetkem neumožňují jejich
úhradu jiným způsobem.

d) správce pověřený správou podílu přiměřeně podle zákona o veřejných dražbách,

§ 12
Prodej zajištěného majetku
(1) Soud může rozhodnout o prodeji zajištěného majetku s předchozím souhlasem obviněného;
souhlas k prodeji může být udělen písemně nebo
ústně do protokolu. Obviněný se v takovém případě
může závazně vyjádřit k nejnižší ceně, za kterou lze
majetek prodat; o tomto právu musí být poučen.

e) smluvní správce způsobem dohodnutým ve
smlouvě.
(5) Peněžní částka získaná prodejem se složí do
úschovy soudu.
(6) Proti usnesení podle odstavce 1 a odstavce 2
písm. b) až d) je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Na rozhodování o stížnosti proti
usnesení podle odstavce 2 písm. c) nebo d) se obdobně užije § 146a trestního řádu.“.
41. Za § 12 se vkládá označení a nadpis nové
hlavy IV, které znějí:
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„H L A V A I V
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ“
42. Pod nadpis hlavy IV se vkládá nový § 12a,
který zní:
„§ 12a
Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 10b odst. 7.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto zákona o pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu, která by mohla
vzniknout v souvislosti s výkonem správy, se nepoužijí na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
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/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/
/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/
/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb.,
zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb. a zákona č. 77/2015 Sb., se mění
takto:
1. V § 42 odst. 1 a § 349b se slova „nebo jiná
majetková hodnota“ zrušují.
2. V § 42 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Byla-li zabrána nebo má-li podle návrhu
být zabrána věc, která je součástí majetku svěřenského nebo podílového fondu, má v trestním řízení
postavení zúčastněné osoby svěřenský správce nebo
obhospodařovatel podílového fondu.“.
3. V § 47 odst. 1 se slova „Je-li důvodná obava,
že uspokojení nároku poškozeného na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným
činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno“ nahrazují slovy „Byla-li poškozenému způsobena trestným činem škoda nebo nemajetková újma,
nebo získal-li obviněný takovým trestným činem na
jeho úkor bezdůvodné obohacení“.
4. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Zajišťovat nelze nárok, který nelze v trestním řízení
uplatnit. K zajištění nelze užít majetek, který je podle zvláštního právního předpisu vyloučen z výkonu
rozhodnutí o zajištění.“.
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5. V § 47 odstavec 4 zní:
„(4) Soud a v přípravném řízení státní zástupce
v usnesení o zajištění zakáže obviněnému, aby majetek uvedený v rozhodnutí o zajištění a případně též
majetek, který bude při výkonu takového rozhodnutí sepsán, po oznámení usnesení převedl na jiného
nebo jej zatížil anebo aby jej záměrně poškozoval
nebo ničil. Dále mu uloží, aby předsedovi senátu
a v přípravném řízení státnímu zástupci do 15 dnů
od oznámení usnesení a u následně sepsaného majetku v jimi stanovené lhůtě sdělil, zda a kdo má
k zajištěnému majetku předkupní nebo jiné právo
nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva
s ním nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo,
též kdo je osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky nevyhovění
takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). Je-li to zapotřebí pro účely zajištění, lze v usnesení o zajištění
nebo i v dodatečném usnesení zakázat nebo omezit
také výkon dalších práv souvisejících se zajištěným
majetkem, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých. Právní jednání učiněné v rozporu se zákazy
uvedenými ve větě první a třetí je neplatné, přičemž
soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je
třeba obviněného poučit.“.
6. V § 47 se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 5 až 8.
7. V § 47 odst. 5 se za slova „výkonu rozhodnutí“ vkládají slova „ , exekuce nebo insolvenčního
řízení“.
8. V § 48 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
9. V § 48 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného
povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného
majetku.
(4) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění; o této žádosti soud
a v přípravném řízení státní zástupce, který o ní rozhoduje, vyrozumí poškozeného, jehož nárok byl zajištěn. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný,
neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí.“.
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10. V § 49 se slova „vynětí ze zajištění“ nahrazují slovy „povolení provedení úkonu“.
11. V části první v nadpisu hlavy čtvrté se slova
„ , VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT“ nahrazují slovy „A VĚCÍ“.
12. V části první hlavě čtvrté nadpis oddílu
čtvrtého zní: „Zajištění věcí“.
13. V § 78 odst. 1 se za slovo „sebe“ vkládá
slovo „hmotnou“.
14. V § 78 se doplňují odstavce 4 až 8, které
znějí:
„(4) Byla-li vydána hmotná věc, s níž jsou spojena práva, jež je třeba zajistit, postupuje se při jejich
zajištění přiměřeně podle § 79e.
(5) Osoba, která hmotnou věc vydala, nesmí po
dobu zajištění takovou věc převést na jinou osobu
nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v rozporu
s tímto zákazem je neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit.
(6) Orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 3 uloží osobě, která hmotnou věc vydala, aby
mu v jím stanovené lhůtě sdělila, zda a kdo má k vydané věci předkupní nebo jiné právo nebo zda je
jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat,
s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66); o zajištění hmotné věci
následně vyrozumí osoby a orgány, o nichž se dozví,
že mají k takové věci předkupní nebo jiné právo
nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon
práva s ní nakládat. O zajištění věci dále bezodkladně
vyrozumí orgán, který podle jiných právních předpisů vede evidenci takových věcí.
(7) Postup při správě zajištěných hmotných
věcí stanoví zvláštní právní předpis.
(8) Odstavce 4 až 7 se neužijí na hmotné věci,
které orgán činný v trestním řízení převzal do
úschovy pouze za účelem provedení důkazu.“.
15. V § 79 odst. 1 se za slovo „Nebude-li“
vkládá slovo „hmotná“.
16. V § 79 odst. 2 se za slova „vydal, odnětí“
vkládá slovo „hmotné“.
17. V § 79 odst. 4 se za slovo „odnětí“ vkládá
slovo „hmotné“.
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18. V § 79 odst. 5 se za slovo „odňaté“ vkládá
slovo „hmotné“.
19. V § 79 odst. 6 se za slovo „která“ vkládá
slovo „hmotnou“ a za slovo „byla“ se vkládá slovo
„hmotná“.
20. V § 79 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „a písemné poučení o tom, že vydanou nebo
odňatou hmotnou věc nesmí převést na někoho jiného nebo ji zatížit, přičemž právní jednání učiněné
v rozporu s tímto zákazem je neplatné“.
21. V § 79 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Na odňatou hmotnou věc, která nebyla
orgánem činným v trestním řízení převzata do
úschovy za účelem provedení důkazu, se přiměřeně
užije § 78 odst. 4 až 8.“.
22. V § 79a odst. 2 se slova „bankovní spojení,
kterým se rozumí číslo účtu a kód banky, a dále“
nahrazují slovy „číslo účtu a“.
23. V § 79a odst. 2 se za větu pátou vkládá věta
„Právní jednání učiněné v rozporu se zákazem uvedeným v rozhodnutí je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba majitele účtu poučit.“.
24. V § 79a odst. 2 větě sedmé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „ , exekuce nebo insolvenčního řízení“.
25. V § 79a odst. 2 větě osmé se za slova „výkonu rozhodnutí“ vkládají slova „ , exekuce nebo
insolvenčního řízení“ a za slovo „prováděn“ se vkládají slova „nebo je-li s těmito peněžními prostředky
v exekučním nebo insolvenčním řízení nakládáno“.
26. V § 79a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , jež má, pokud jde o zrušení zajištění
nebo jeho omezení, odkladný účinek“.
27. V § 79a se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Postup při správě zajištěných peněžních
prostředků na účtu u banky stanoví zvláštní právní
předpis.“.
28. V § 79b se za slovo „příspěvkem“ vkládají
slova „ , blokaci peněžních prostředků doplňkového
penzijního spoření“.
29. V § 79b se slova „Na postup při rozhodování o zajištění a na zrušení nebo omezení zajištění“
nahrazují slovem „Jinak“.
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30. V § 79c odstavec 1 zní:
„(1) Rozhodne-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce o zajištění zaknihovaných cenných papírů, orgán nebo osoba oprávněná
k vedení příslušné evidence podle jiných právních
předpisů zajistí právo majitele nakládat s těmito zaknihovanými cennými papíry; náleží-li toto právo
jiné oprávněné osobě, zajistí je této osobě.“.
31. V § 79c odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) V usnesení o zajištění zaknihovaných cenných papírů se tomu, komu byly zaknihované cenné
papíry zajištěny, zakáže, aby po oznámení usnesení
zaknihované cenné papíry převedl na někoho jiného nebo je zatížil, a uloží se mu, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do
15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má
k zaknihovaným cenným papírům předkupní nebo
jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s nimi nakládat, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě
(§ 66). Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl
o zajištění, může podle povahy a okolností trestného
činu, pro který se vede trestní stíhání, v rozhodnutí
o zajištění nebo i v dodatečném rozhodnutí zakázat
nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se
zajištěnými zaknihovanými cennými papíry, a to
včetně práv teprve v budoucnu vzniklých; při jejich
zajištění postupuje přiměřeně podle § 79e. Právní
jednání učiněné v rozporu se zákazy uvedenými ve
větě první a druhé je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba toho,
komu byly zaknihované cenné papíry zajištěny, poučit.
(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěným zaknihovaným cenným papírům předkupní
nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl
omezen výkon práva s nimi nakládat.“.
32. V § 79c se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Na důvody rozhodnutí o zajištění zaknihovaných cenných papírů, na postup při rozhodování o zajištění, na nakládání se zajištěnými zaknihovanými cennými papíry v rámci výkonu rozhodnutí,
exekuce nebo insolvenčního řízení a na zrušení ne-
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bo omezení zajištění se přiměřeně užije ustanovení § 79a.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
33. V § 79d odstavec 2 zní:
„(2) V usnesení o zajištění nemovitosti se tomu,
komu byla nemovitost zajištěna, zakáže, aby po
oznámení usnesení nemovitost převedl na jiného
nebo ji zatížil anebo aby ji záměrně poškozoval nebo
ničil, a uloží se mu, aby orgánu činnému v trestním
řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k nemovitosti
předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). Právní jednání učiněné v rozporu
s tímto zákazem je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba toho,
komu byla nemovitost zajištěna, poučit. Opis usnesení o zajištění zašle orgán uvedený v odstavci 1 příslušnému katastrálnímu úřadu a zároveň jej vyzve,
aby, pokud zjistí, že je se zajištěnou nemovitostí nakládáno tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu
jejího zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámil. Státní zástupce zašle příslušnému katastrálnímu
úřadu opis rozhodnutí o zrušení zajištění nemovitosti podle odstavce 1.“.
34. V § 79d odst. 3 se slova „vlastníka nemovitosti“ nahrazují slovy „toho, komu byla nemovitost
zajištěna,“ a slova „Vlastník nemovitosti“ se nahrazují slovy „Ten, komu byla nemovitost zajištěna,“.
35. V § 79d odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl
o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí osoby
a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěné
nemovitosti předkupní, nájemní nebo jiné právo
nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon
práva s ní nakládat; dále o něm vyrozumí finanční
úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu se zajištěná
nemovitost nachází.“.
36. V § 79d odstavec 5 zní:
„(5) Zápis vlastnického nebo jiného práva k zajištěné nemovitosti na základě právního jednání, kterým ten, komu byla nemovitost zajištěna, nakládá
s nemovitostí, lze po vyrozumění příslušného katastrálního úřadu podle odstavce 2 povolit jen s předchozím souhlasem orgánu, který rozhodl o zajištění
podle odstavce 1. Byl-li podle katastrálního zákona

Částka 37

podán návrh na zápis práva k nemovitosti do katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým
ten, komu je následně nemovitost zajištěna, nakládá
s nemovitostí, před vydáním usnesení o jejím zajištění a dosud o něm nebylo příslušným orgánem
pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své
právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení
o jejím zajištění.“.
37. V § 79d odst. 6 se za slova „výkonu rozhodnutí“ vkládají slova „ , exekuce nebo insolvenčního řízení“ a za slovo „prováděn“ se vkládají slova
„nebo je-li s takovou nemovitostí v exekučním nebo
insolvenčním řízení nakládáno“.
38. V § 79d odst. 8 se slova „Vlastník nemovitosti, která byla zajištěna“ nahrazují slovy „Ten,
komu byla nemovitost zajištěna“ a slova „ji vlastník
nemovitosti, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat“ se nahrazují slovy „být podána opakovaně, neuvádí-li se v ní nové důvody,“.
39. V nadpisu § 79e a v § 79e odst. 1, 7 a 8 se
slova „jiné majetkové hodnoty“ nahrazují slovy
„nehmotné věci“.
40. V § 79e odst. 1 větě první se slova „majetková hodnota“ nahrazují slovy „nehmotná věc“,
slovo „79d“ se nahrazuje slovem „79c“ a slova „majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „nehmotné
věci“.
41. V § 79e odstavec 2 zní:
„(2) V usnesení o zajištění nehmotné věci se
tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna, zakáže,
aby ji po oznámení usnesení převedl na jiného nebo
ji zatížil. Je-li to zapotřebí pro účely zajištění, lze
v usnesení o zajištění nehmotné věci nebo i v dodatečném usnesení zakázat nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnou nehmotnou věcí,
a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých.
Právní jednání učiněné v rozporu se zákazy uvedenými ve větě první a druhé je neplatné, přičemž soud
k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba
toho, komu byla nehmotná věc zajištěna, poučit.“.
42. V § 79e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna,
se dále uloží, aby orgánu činnému v trestním řízení,
který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení
usnesení sdělil, zda a kdo má k nehmotné věci před-
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kupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem
omezen výkon práva s ní nakládat, a bylo-li zajištěno
majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě
(§ 66). V usnesení se ten, komu byla nehmotná věc
zajištěna, vyzve také k vydání všech listin, jejichž
předložení je nutné k uplatnění určitého práva k zajištěné nehmotné věci, s upozorněním na následky
nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66
a 79). Tyto listiny se sepíší a složí do úschovy orgánu
činného v trestním řízení, který rozhodl o zajištění.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
43. V § 79e odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěné
nehmotné věci předkupní nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon práva s ní
nakládat. Usnesení o zajištění rovněž oznámí tomu,
kdo má poskytnout odpovídající plnění, a uloží mu,
aby složil předmět plnění do jeho úschovy nebo na
jiné jím určené místo. Složením předmětu plnění do
úschovy nebo na jiné určené místo dlužník svůj závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní. Usnesení o zajištění nehmotné věci se dlužníku oznámí
dříve, než tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna,
je-li dlužník znám. Usnesení o zajištění podílu v obchodní korporaci se oznámí také obchodní korporaci.
(5) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí bezodkladně orgán, který podle jiných právních předpisů vede evidenci nehmotné věci, která byla zajištěna, a zároveň jej vyzve, aby, pokud zjistí, že je se
zajištěnou nehmotnou věcí nakládáno tak, že hrozí
zmaření nebo ztížení účelu jejího zajištění, mu tuto
skutečnost neprodleně oznámil.“.
44. V § 79e odst. 6 větě první a v § 79e odst. 7
se slova „jiné majetkové hodnotě“ nahrazují slovy
„nehmotné věci“.
45. V § 79e odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Se zajištěnou nehmotnou věcí lze v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního řízení
nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce; to ne-
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platí, je-li výkon rozhodnutí prováděn nebo je-li s takovou nehmotnou věcí v exekučním nebo insolvenčním řízení nakládáno k uspokojení pohledávky
státu.“.
46. V § 79f se slova „jinou majetkovou hodnotu“ nahrazují slovy „nehmotnou věc“.
47. V § 79f se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce povolit na návrh osoby, jíž byla náhradní hodnota zajištěna, provedení
úkonu, který se týká zajištěné náhradní hodnoty.
Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost,
jež má odkladný účinek.“.
48. Za § 79f se vkládá nový § 79g, který zní:
„§ 79g
Důvod zajištění věci lze v průběhu trestního
řízení změnit rozhodnutím, proti kterému je přípustná stížnost.“.
49. V nadpisu nad § 80 se slova „a jinou majetkovou hodnotou“ zrušují.
50. V § 81a se slova „jiné majetkové hodnoty“
nahrazují slovy „jiných nehmotných věcí“.
51. V § 81b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Byl-li vydán nebo odňat exemplář rostliny
nebo živočicha, regulovaná kožešina nebo výrobek
z tuleně nebo jiný jedinec, které lze zadržet pro
účely jejich zabavení podle zákona o obchodování
s ohroženými druhy, nebo jedinec zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha anebo volně žijícího ptáka, které lze odebrat podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a není-li jich třeba pro důkazní
účely a nelze-li je vrátit podle § 80, orgán činný
v trestním řízení, kterému byly vydány, nebo který
vydal příkaz k jejich odnětí, je postoupí České
inspekci životního prostředí a zajistí jejich předání
inspekci, pokud k němu dosud nedošlo; tím je zajištění ukončeno.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
52. V nadpisu § 146a se za slovo „osob“ vkládá
slovo „ , věcí“.
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53. V § 146a odst. 1 písm. c) se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , blokaci peněžních prostředků doplňkového penzijního spoření“.

62. V § 344 odst. 3 se za slovo „zmařen“ vkládají slova „ , zejména nelze-li peněžitý trest uhradit
z majetku zajištěného pro účely jeho výkonu“.

54. V § 146a odst. 1 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

63. Za § 344 se vkládají nové § 344a a 344b,
které včetně nadpisu znějí:

55. V § 146a odst. 1 písmeno f) zní:
„f) zajistil nehmotnou věc, rozhodl o omezení zajištění nehmotné věci, nebo nevyhověl žádosti
o zrušení nebo omezení takového zajištění
(§ 79e odst. 1 a 8),“.
56. V § 146a odst. 1 písm. g) se za slovo „hodnoty“ vkládají slova „ , nepovolil provedení úkonu
týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty“.
57. V § 146a odst. 1 písmena h) až j) znějí:
„h) změnil důvod zajištění věci (§ 79g),
i) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení zajištění,
nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 47
a § 48 odst. 2 až 4),
j) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu
peněžitého trestu nebo trestu propadnutí majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil
provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo
omezení takového zajištění (§ 344a, 344b, 347
a 349),“.
58. V § 146a odst. 2 se slova „§ 79c odst. 4,
§ 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1 a 7 nebo § 79f“ nahrazují slovy „§ 79c odst. 2, 3 a 5, § 79d odst. 1 a 7,
§ 79e odst. 1, 2 a 8, § 79f odst. 2 nebo § 79g“.
59. V nadpisu nad § 239 a v nadpisu § 349b se
slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
60. V § 239 odst. 1 a 2, § 314e odst. 2 písm. f),
§ 349b větě první a druhé a v § 358 se slova „nebo
jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
61. V § 343 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Bylo-li nařízeno vymáhání peněžitého
trestu, jehož výkon je zajištěn na majetku odsouzeného, na jeho úhradu se přednostně užije zajištěný
majetek.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

„Zajištění výkonu peněžitého trestu
§ 344a
(1) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za
který je třeba vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům obviněného očekávat uložení
peněžitého trestu, může soud a v přípravném řízení
státní zástupce zajistit určenou část majetku obviněného. K zajištění nelze užít majetek, který je podle
zvláštního právního předpisu vyloučen z výkonu
rozhodnutí o zajištění.
(2) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná
stížnost.
(3) Na rozhodování o zajištění výkonu peněžitého trestu a postup při zajištění se jinak užije § 47
odst. 4 až 6 a § 47 odst. 8 obdobně.
§ 344b
(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce
zajištění zruší nebo omezí, pomine-li důvod, pro
který byla určená část majetku zajištěna, nebo
není-li zajištění třeba v rozsahu, v němž bylo nařízeno.
(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného majetku.
(3) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí
soud a v přípravném řízení státní zástupce neprodleně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může
ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat
až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je
přípustná stížnost, jež má, pokud jde o povolení provedení úkonu, zrušení nebo omezení zajištění, odkladný účinek.“.
64. V § 347 odst. 1 se slova „ , a je obava, že
výkon tohoto trestu bude zmařen nebo ztížen“ zrušují.
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65. V § 347 odst. 1 větě první a větě druhé se za
slova „majetek obviněného“ vkládají slova „nebo
jeho určenou část“.
66. V § 347 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „K zajištění nelze užít majetek, který je podle
zvláštního právního předpisu vyloučen z výkonu
rozhodnutí o zajištění.“.
67. V § 348 odstavec 1 zní:
„(1) Zajištění postihuje veškerý majetek obviněného nebo jeho určenou část, včetně plodů
a užitků, které z nich plynou. Zajištění celého majetku se vztahuje i na majetek, který obviněný nabude po zajištění.“.
68. V § 348 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“
zrušují a slova „až 10“ se nahrazují slovy „až 6 a § 47
odst. 8 obdobně“.
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a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb. a zákona
č. 77/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1 písm. d), § 35
odst. 5 a § 88a odst. 3 písm. a) a c) se slova „nebo
jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
2. V § 88a odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot“ nahrazují slovy „majetku nebo věcí“.
ČÁST ČTVRTÁ

69. § 349 zní:

Změna trestního zákoníku
„§ 349
(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce
zajištění zruší nebo omezí, pomine-li důvod, pro
který byly majetek nebo jeho určená část zajištěny,
nebo není-li zajištění třeba v rozsahu, v němž bylo
nařízeno.
(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného majetku.
(3) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí
soud a v přípravném řízení státní zástupce neprodleně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může
ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat
až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je
přípustná stížnost, jež má, pokud jde o povolení provedení úkonu, zrušení nebo omezení zajištění, odkladný účinek.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. IV
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Čl. V
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona
č. 399/2012, zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/
/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 259/
/2013 Sb. a zákona č. 141/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 43 odst. 2, § 45 odst. 1, § 52 odst. 1
písm. f), § 70 odst. 2 až 4, § 71 odst. 1 větě první
a druhé, § 71 odst. 2, § 72, § 98 odst. 1, § 101 odst. 1
úvodní části ustanovení, § 101 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 101 odst. 2 písm. b) a c), § 101 odst. 3,
§ 101 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 101 odst. 5,
§ 102, § 104 odst. 2, § 105 odst. 1 písm. e), § 135,
§ 152 odst. 1, § 153 odst. 1, § 156 odst. 1, § 157
odst. 1, § 183 odst. 1 a 2, § 189 odst. 1, § 190 odst. 2,
§ 191 odst. 1 a 2 závěrečné části ustanovení, § 192
odst. 3, § 205 odst. 1 závěrečné části ustanovení,
§ 206 odst. 1, § 209 odst. 1, § 210 odst. 1 závěrečné
části ustanovení, § 214 odst. 1 závěrečné části ustanovení, § 215 odst. 1, § 216 odst. 1 písm. a) a b),
§ 216 závěrečné části ustanovení, § 217 odst. 1,
§ 228 odst. 1, § 229, § 230 odst. 1, § 230 odst. 2 závěrečné části ustanovení, § 230 odst. 3 úvodní části
ustanovení, § 231 odst. 1 závěrečné části ustanovení,
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§ 231 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 232 odst. 1
závěrečné části ustanovení, § 232 odst. 2, § 234
odst. 1, § 235, § 236 odst. 1, § 239 odst. 1, § 245
odst. 1, § 246 odst. 1, § 248 odst. 1 závěrečné části
ustanovení, § 248 odst. 3 úvodní části ustanovení,
§ 253 odst. 1, § 260 odst. 1, § 261 odst. 1, § 268
odst. 1 a 3 úvodní části ustanovení, § 269 odst. 1
a 2 úvodní části ustanovení, § 270 odst. 1 a 2 úvodní
části ustanovení, § 271 odst. 1, § 279 odst. 1, § 284
odst. 1 a 2, § 285 odst. 1 a 2, § 286 odst. 1, § 297
odst. 1, § 298a odst. 1, § 299 odst. 1 a 3 úvodní části
ustanovení, § 300 a 301, § 302 odst. 1 závěrečné části
ustanovení, § 303 odst. 1, § 304 odst. 1 a 2 úvodní
části ustanovení, § 305 odst. 1, § 306 odst. 1, § 307
odst. 1, § 336 závěrečné části ustanovení, § 338
odst. 1, § 342 odst. 1, § 393 odst. 2 a v § 398 odst. 2
se slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
2. V nadpisu § 70, v nadpisu § 72 a v nadpisu
§ 101 se slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
3. V § 70 odstavec 1 zní:
„(1) Soud uloží trest propadnutí věci, kterou
pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu
za něj.“.
4. V § 70 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
a) které bylo užito k spáchání trestného činu nebo
která byla k spáchání trestného činu určena,
nebo
b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1, pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
5. V § 70 odst. 3, § 71 odst. 1 větě první, § 101
odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 a odst. 4 písm. a), § 206
odst. 1, § 214 odst. 1 písm. a) a b), § 215 odst. 1,
§ 216 odst. 1 písm. b), § 219 odst. 1, § 337 odst. 3
písm. a) a § 414 odst. 1 písm. a) se slova „nebo jinou
majetkovou hodnotu“ zrušují.
6. V § 70 odst. 4 se slova „nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v odstavcích 1 a 2“ nahrazují
slovy „uvedenou v odstavci 2“.
7. V § 70 odst. 6, § 71 odst. 2, § 101 odst. 1
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úvodní části ustanovení, § 101 odst. 2 písm. a) až
c), § 104 odst. 1 a § 135 se slova „nebo jiná majetková hodnota“ zrušují.
8. V § 71 odst. 1 se slova „odst. 1 a 2“ zrušují.
9. V § 71 odst. 2 a v § 101 odst. 1 úvodní části
ustanovení se slova „odst. 1“ zrušují.
10. V § 101 odst. 2 písm. b) a c) se za slovo
„pachatelem“ vkládají slova „nebo je-li součástí majetku svěřenského fondu nebo podílového fondu
a byla-li nabyta“.
11. V § 101 odst. 4 písm. d) se slova „nebo jinou majetkovou hodnotou“ zrušují.
12. V § 102 se slova „náleží věc nebo jiná majetková hodnota, která“ zrušují, za slovo „zabrána“
se vkládá slovo „věc“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
13. V § 104 odst. 2 se slova „§ 70 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 70 odst. 5“.
14. V nadpisu § 134 a v nadpisu § 135 se slova
„a jiná majetková hodnota“ zrušují.
15. V § 134 odst. 1 se čárka za slovem „zvířata“
nahrazuje slovem „a“ a slova „ , peněžní prostředky
na účtu a na cenné papíry“ se zrušují.
16. V § 134 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
17. V § 137 se věta třetí zrušuje.
18. V nadpisu § 138 se slova „a jiné majetkové
hodnoty“ zrušují.
19. V § 138 odst. 2 se čárka za slovem „prostředí“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a jiné majetkové hodnoty“ se zrušují.
20. V § 214 odst. 2 písm. a), § 214 odst. 3
písm. b) a c), § 214 odst. 4 písm. a), § 215 odst. 3
písm. a), § 216 odst. 1 závěrečné části ustanovení,
§ 216 odst. 2 písm. a), § 216 odst. 3 písm. b) a c),
§ 216 odst. 4 písm. b) a v § 217 odst. 3 písm. a) se
slova „nebo jiné majetkové hodnotě“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
Čl. VI
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona

Částka 37
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č. 105/2013 Sb. a zákona č. 141/2014 Sb., se mění
takto:
1. V § 15 odst. 1 písm. d), odst. 2 a 3, § 19
a v § 26 se slova „nebo jiné majetkové hodnoty“
zrušují.
2. V nadpisu § 19 a v nadpisu § 26 se slova
„nebo jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
3. V § 26 se slova „nebo jinou majetkovou hodnotou“ zrušují.
4. V § 30 odst. 1 se slova „policejní orgán“ nahrazují slovy „orgán činný v trestním řízení, který
trestní stíhání zahájil,“.
5. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
6. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce na návrh
dotčené právnické osoby povolit provedení úkonu,
který se týká majetku, na nějž se vztahuje zajišťovací
opatření podle odstavce 1. Nevyhoví-li státní zástupce návrhu právnické osoby podle věty první, je
povinen jej nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu vyrozumí dotčenou právnickou osobu.“.
7. V § 33 odst. 3 se slova „Zajišťovací opatření
se“ nahrazují slovy „Předseda senátu a v přípravném
řízení státní zástupce zajišťovací opatření“.
8. V § 33 odstavec 5 zní:
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních
Čl. VII
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/
/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 11 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; v takovém případě se při správě placení nákladů postupuje podle daňového řádu“.
2. V § 68 větě první se slova „ , jiná majetková
hodnota“ zrušují.
3. V § 107 odst. 1 písm. e) se slova „ , jiných
majetkových hodnot“ zrušují.
4. V § 120 odst. 2, § 121 odst. 3, § 178 odst. 2,
§ 278 odst. 1 písm. a) a b), § 286 odst. 1, § 292
odst. 1 písm. b) a c) a v § 293 odst. 2 písm. b) a c)
se slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ zrušují.
5. V § 132 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Při správě placení nákladů se postupuje podle daňového řádu.“.
6. V § 178 odst. 2 se slova „ , věc nebo jinou
majetkovou hodnotu“ nahrazují slovy „nebo věc“.
7. V § 226 odst. 1 písmeno a) zní:
a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že
je určena ke spáchání trestného činu nebo byla
k jeho spáchání užita nebo je výnosem z trestného činu,“.
8. V § 233 odst. 7 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce rozhoduje soud uvedený v § 146a
odst. 1 trestního řádu“.

„(5) Právnická osoba, které bylo uloženo zajišťovací opatření podle odstavce 1, má právo kdykoliv
žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové
žádosti se musí neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji právnická osoba, neuvede-li
v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů
od právní moci rozhodnutí. Nevyhoví-li takové žádosti v přípravném řízení státní zástupce, je povinen
ji nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu vyrozumí dotčenou právnickou osobu.“.

11. V § 278 odst. 1 písm. a) se slova „nebo jinou majetkovou hodnotu“ zrušují.

9. V § 33 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

12. V § 290 odst. 3 se slova „nebo jiná majetková hodnota“ zrušují.

9. V části páté v nadpisu hlavy VII se slova
„ , VĚCÍ NEBO JINÝCH MAJETKOVÝCH
HODNOT“ nahrazují slovy „NEBO VĚCÍ“.
10. V části páté hlavě VII v nadpisu dílu 1
a v nadpisu dílu 2 se slova „ , věcí nebo jiných majetkových hodnot“ nahrazují slovy „nebo věcí“.
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13. V § 293 odst. 2 písm. a) se slova „nebo jiných majetkových hodnot“ zrušují.

Částka 37

4. V § 34b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), se mění takto:

„(2) Na správu exemplářů, výrobků z tuleňů,
regulovaných kožešin a jiných jedinců předaných
Inspekci podle zákona o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení se přiměřeně užijí ustanovení
tohoto zákona upravující nakládání se zadrženými
exempláři; včetně způsobu výpočtu výše náhrady nákladů péče o živé exempláře provozovatelům záchranných center.“.

1. V § 22 odst. 1 se za slovo „soudu“ vkládají
slova „ , státního zástupce, policejního orgánu“.

ČÁST DEVÁTÁ

ČÁST SEDMÁ
Změna katastrálního zákona
Čl. VIII

2. V § 27 se za slovo „soudu“ vkládají slova
„ , státního zástupce, policejního orgánu“.

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

ČÁST OSMÁ

Čl. X

Změna zákona o obchodování
s ohroženými druhy

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., písmeno d) zní:

Čl. IX
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona
č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 2 písm. j) se za slovo „exempláře“ vkládají slova „a exempláře, které byly zajištěny v trestním řízení“.
2. V § 25 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„d) s exempláři rostlin a živočichů, regulovanými
kožešinami, výrobky z tuleňů a jinými jedinci
chráněnými podle zákona o obchodování
s ohroženými druhy a jedinci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijících
ptáků chráněnými podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jež připadly státu, přísluší Ministerstvu životního prostředí,“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

„k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné v trestním
řízení, které jí byly předány ke správě podle
zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.“.

ČÁST DESÁTÁ

3. V § 29a se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , jakož i živé exempláře, jejichž správa přísluší Inspekci“.

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

ÚČINNOST
Čl. XI

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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87
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

nosti do veřejného rejstříku provedený notářem je
osoba, na jejíž žádost se zápis provádí.“.
4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. I
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994
Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb. a zákona
č. 335/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.“.
2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Poplatníkem poplatku za zápis skuteč-

„(6) Ve věcech poplatků za zápis skutečnosti do
veřejného rejstříku provedený notářem je příslušný
krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby,
jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká.“.
5. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do
veřejného rejstříku provedený notářem, vzniká poplatková povinnost okamžikem podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání.“.
6. V § 5 se za slovo „úkony“ vkládají slova
„a poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem“.
7. V § 7 odst. 1 větě první se za slovo „Poplatek“ vkládají slova „ , s výjimkou poplatku za zápis
skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem,“.
8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti
do veřejného rejstříku provedený notářem
(1) Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného
rejstříku provedený notářem vybírá a odvádí plátce
poplatku, kterým je notář, který zápis provádí.
(2) Plátce poplatku je povinen poplatek za zápis
skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem od poplatníka vybrat, a to do 10 dnů po podání
žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání.
(3) Peněžní prostředky ve výši vybraného poplatku za zápis do veřejného rejstříku provedený
notářem se vloží nebo převedou na samostatný účet
v českých korunách v bance, ve spořitelním a úvěrním družstvu nebo v zahraniční bance, která má
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sídlo na území členského státu Evropské unie nebo
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
určený výhradně pro tento účel, jehož majitelem je
plátce poplatku.
(4) Plátce poplatku je povinen odvést poplatek
správci poplatku do 15 dnů po provedení zápisu.“.
9. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku
provedený notářem nelze platit kolkovými známkami.“.
10. V § 9 se doplňují odstavce 10 a 11, které
znějí:
„(10) Není-li poplatníkem poplatek za zápis
skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem plátci poplatku zaplacen a plátce poplatku v důsledku toho tento poplatek nevybere, plátce poplatku tento zápis neprovede.
(11) Je-li plátce poplatku za zápis skutečnosti
do veřejného rejstříku provedený notářem v prodlení
déle než 4 pracovní dny následující po dni splatnosti
podle § 7a odst. 4, uloží mu správce poplatku zaplatit nezaplacenou část poplatku rozhodnutím a v něm
stanoví zvýšení poplatku, a to ve výši 20 % nezaplacené části poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.“.
11. V § 10 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do
veřejného rejstříku provedený notářem, poplatková
povinnost zaniká, pokud zápis nebyl proveden. Byl-li poplatek plátcem od poplatníka vybrán, vrátí jej
plátce poplatku poplatníkovi.“.
12. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek
pěstounské péče“.
13. V § 11 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:
„k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní
organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné
organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu
a obecně prospěšné společnosti do veřejného
rejstříku nebo jeho změny,“.

Částka 37

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).
14. V § 11 odst. 2 písm. e) se za slovo „pracovního“ vkládají slova „nebo služebního“.
15. V § 11 odst. 2 písmeno u) zní:
„u) odborová organizace, mezinárodní odborová
organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich
pobočné organizace ve věcech zápisu jejich
vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku.“.
16. V § 11 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Osvobození podle odstavce 1 písm. g), k) a l)
a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku
provedený notářem.“.
17. V příloze v položce 11 se na konci bodu 1
doplňuje písmeno d), které zní:
„d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace učiněný
před zápisem obchodní korporace
do veřejného rejstříku
1 000 Kč“.
18. Na konci přílohy se doplňuje položka 39,
která včetně nadpisu zní:
„Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem
Položka 39
1. Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem
a) za první zápis akciové společnosti
do veřejného rejstříku

8 000 Kč

b) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové
společnosti nebo spolku

2 700 Kč

c) za změny nebo doplnění

1 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere za žádost pouze jednou bez ohledu na počet měněných
nebo doplňovaných skutečností uvedených v žádosti. Změnou se rozumí i žádost o výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze žádost o výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo
pouze žádost o zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí žádost o výmaz právnické osoby z veřejného
rejstříku.
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3. Poplatek podle této položky se nevybere za zápis
skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na základě žádosti příspěvkové organizace
zřízené územním samosprávným celkem.“.

„c) pozůstalý manžel, který nabývá majetek na základě dohody schválené soudem podle § 162
odst. 1 nebo na základě vypořádání usnesením
soudu podle § 162 odst. 2, bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno podle § 153 nebo 154,“.

Čl. II

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

Přechodné ustanovení
Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „nebo b)“
nahrazují slovy „až c)“.
3. V části druhé hlavě IV dílu 8 se před § 354
vkládá nový § 353a, který včetně nadpisu zní:
„§ 353a

ČÁST DRUHÁ

Místní příslušnost

Změna občanského soudního řádu

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud zástavního dlužníka.

Čl. III
V § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona
č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona 160/
/1995 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 30/2000
Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb.,
zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se na konci
textu písmene l) doplňují slova „ , s výjimkou sporů
o příspěvky členů společenství vlastníků na správu
domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za
služby a způsobu rozúčtování cen služeb“.

(2) Namísto soudu uvedeného v odstavci 1 je
k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá
zástava, týká-li se řízení práva k ní.“.
4. V § 458 se číslo „445“ nahrazuje číslem „467“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Pro určení místní příslušnosti v řízeních, která
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije zákon č. 292/2013 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

ČÁST ČTVRTÁ

Pro určení věcné příslušnosti v řízeních, která
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Změna soudního řádu správního

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. V
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, se mění takto:
1. V § 108 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

Čl. VII
V § 7 odst. 3 a v § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002
Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se za slova
„státní sociální podpory,“ vkládají slova „dávek
pěstounské péče,“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Pro určení místní příslušnosti v řízeních ve
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věcech dávek pěstounské péče, která byla zahájena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. V případech, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věcech
dávek pěstounské péče, které bylo vydáno přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona a věc mu vrátil k dalšímu
řízení, dokončí toto řízení Městský soud v Praze.

Částka 37

1. V § 114 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a které se nezakládají do
sbírky listin, převede do elektronické podoby a bez
zbytečného odkladu je zašle příslušnému rejstříkovému soudu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 114 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a 2“.

ČÁST PÁTÁ

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob

ÚČINNOST
Čl. X

Čl. IX
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, se mění takto:

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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88
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2015
o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci
a o náhradě jeho hotových výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 10b
odst. 7 a § 12a zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 86/2015 Sb.:
§1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení odměny a náhrady hotových výdajů správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení (dále jen „správce“), jejich
nejvyšší přípustnou výši hrazenou státem a způsob
jejich výplaty.

(2) V případě, že správce v obchodní korporaci nevykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží mu měsíční odměna ve výši 30 % výše odměny
stanovené podle odstavce 1, nejvýše však ve výši
20 000 Kč.
(3) Pokud byl správce pověřen výkonem
správy nebo bylo jeho pověření ke správě zrušeno
či zaniklo v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu
poměrná část odměny odpovídající počtu pracovních
dnů, během nichž byl pověřen výkonem správy.
§3
Náhrada hotových výdajů správce

§2
Odměna správce
(1) Správci, který v obchodní korporaci vykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží za výkon správy podílu v obchodní korporaci v prvním
roce po vydání pověření ke správě podílu měsíční
odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu obchodní korporace
(dále jen „hodnota obratu“) za poslední účetní období předcházející vydání pověření ke správě podílu,
a v následujících letech trvání správy podílu odměna,
která je stanovena z hodnoty obratu za předchozí
rok trvání správy podílu, a to ve výši:
a) 22 000 Kč, jestliže hodnota obratu nepřevyšuje
100 000 000 Kč,
b) 55 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí
100 000 001 Kč až 250 000 000 Kč včetně,
c) 110 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí
250 000 001 Kč až 500 000 000 Kč včetně,
d) 166 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí
500 000 001 Kč až 750 000 000 Kč včetně,
e) 221 000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí
750 000 001 Kč až 1 000 000 000 Kč včetně,
f) 277 000 Kč, jestliže hodnota obratu přesahuje
1 000 000 000 Kč.

(1) Správci náleží náhrada hotových výdajů,
zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje,
poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době
a místě uplatnění těchto hotových výdajů.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákoníkem práce.
§4
Úhrada odměny a náhrady
hotových výdajů správce státem
(1) Stát hradí odměnu správce uvedeného v § 2
odst. 1 v rozsahu, v jakém ji nelze uhradit z majetku
obchodní korporace, nejvýše však ve výši 50 000 Kč
měsíčně.
(2) Stát hradí hotové výdaje správce uvedeného
v § 2 odst. 1 v rozsahu, v jakém je nelze uhradit
z majetku obchodní korporace, nejvýše však ve výši
50 000 Kč měsíčně.
(3) Stát hradí hotové výdaje správce uvedeného
v § 2 odst. 2 do výše 10 000 Kč měsíčně.
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měsíci, kdy bylo zrušeno nebo zaniklo pověření
správce k výkonu správy.

§5
Splatnost odměny a náhrady
hotových výdajů správce
(1) Odměna a náhrada hotových výdajů
správce je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to
do dvacátého pátého dne následujícího kalendářního
měsíce.
(2) V případě, kdy odměnu a náhradu hotových
výdajů správce hradí stát, jsou splatné do dvacátého
pátého dne kalendářního měsíce následujícího po

(3) Splatná částka odměny a náhrady hotových
výdajů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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