Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 99

Rozeslána dne 5. srpna 2016

Cena Kč 73,–

O B S A H:
253. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
254. Z á k o n , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
255. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
256. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 253 / 2016

Strana 3762

Částka 99

253
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 213/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., se mění
takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
„§ 2
Základní ustanovení
(1) Podnik je státní organizací a právnickou
osobou, jejímž prostřednictvím vykonává stát svá
vlastnická práva. Podnik provozuje svým jménem
a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost za
účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších
zájmů státu.
(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem
státu a nemá vlastní majetek.
(3) Kmenovým jměním podniku je souhrn peněžitého vyjádření hodnoty nemovitých a movitých
věcí stanovený v zakládací listině, k nimž má podnik
právo hospodařit při svém vzniku. Kmenové jmění
a jeho minimální výše se zapisují do obchodního
rejstříku.

minimální výše kmenového jmění podniku stanovená v zakládací listině při založení podniku.
(6) Zakladatel zveřejní rozhodnutí o snížení
kmenového jmění podniku do 15 dnů ode dne jeho
přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.
Zakladatel zároveň písemně vyzve známé věřitele
podniku, jejichž pohledávky vůči podniku vznikly
před okamžikem přijetí rozhodnutí o snížení kmenového jmění, aby přihlásili své pohledávky vůči
podniku ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení kmenového
jmění za účelem úhrady ztráty.
(7) Podnik poskytne věřiteli, který včas přihlásí
svou pohledávku vůči podniku, přiměřené zajištění
této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. To neplatí, nezhorší-li se snížením kmenového jmění dobytnost pohledávek za
podnikem.
(8) Majetkem podniku se rozumí majetek státu,
s nímž má podnik právo hospodařit. Jměním podniku se rozumí majetek podniku a dluhy podniku.
(9) Určeným majetkem se rozumí majetek
státu, který je vymezen jako určený majetek podniku
v zakládací listině. Určený majetek podniku se zapisuje do obchodního rejstříku.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

(4) Zakladatel může zvýšit kmenové jmění podniku o majetek, který podnik v průběhu provozování své podnikatelské činnosti nabyl.

3. V § 3 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje
slovem „dluhy“.

(5) V průběhu činnosti podniku může zakladatel snížit kmenové jmění podniku za účelem krytí
ztrát podniku, vyplývá-li potřeba snížení kmenového jmění podniku ze zvláštního zákona nebo
z rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci. Snížením kmenového jmění podniku nesmí být dotčena

5. V nadpisu části druhé se za slovo „ZRUŠENÍ“ vkládá slovo „ , PŘEMĚNA“.

4. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

6. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Pravost podpisu osoby jednající za zakladatele musí být na zakládací listině úředně ověřena.“.

Částka 99

Sbírka zákonů č. 253 / 2016

7. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) název a sídlo podniku; součástí názvu je označení „státní podnik“, které může být nahrazeno
zkratkou „s.p.“,“.
8. V § 4 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) předmět podnikání a účel, pro který je podnik
založen,“.
9. V § 4 odst. 3 se na konci písmene d) doplňují
slova „určený majetek a jeho položkovou specifikaci,“.
10. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „státu,2)
s nímž má podnik právo hospodařit“ nahrazují slovy
„podniku; ocenění majetku navazuje na výši ocenění
v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku
naposledy účtovala2),“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 4 odst. 3 písmena f) a g) znějí:
„f) jméno prvního ředitele,
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plňuje slovo „nebo“ a v písmenu b) se za slovo „vyžadované“ vkládají slova „pro činnost podniku“.
18. V § 6 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
19. V § 6 odst. 3 písm. c) se slova „[§ 4 odst. 3
písm. g)]“ zrušují a slovo „ , nebo“ se nahrazuje
tečkou.
20. V § 6 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
21. V § 6 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
22. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Zakladatel podnik může zrušit zejména,
jestliže
a) založením nebo přeměnou podniku byl porušen zákon,
b) podnik porušuje ustanovení zakládací listiny týkající se předmětu podnikání, minimální výše
kmenového jmění nebo nakládá s majetkem
podniku v rozporu s právními předpisy, nebo

g) počet členů dozorčí rady a jména prvních členů
dozorčí rady,“.

c) z jiných důvodů na návrh osoby, která osvědčí
právní zájem.“.

12. V § 4 odst. 3 písm. i) se slova „a její úředně
ověřený podpis“ zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 4 odst. 4 se slovo „státu“ nahrazuje slovem „podniku“.

23. V § 6 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova
„a 4“, za slovo „rozhodnout“ se vkládá slovo „také“
a slova „důvodu, pro který“ se nahrazují slovy „důvodů, pro které“.

14. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) § 126 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

15. V § 5 odst. 2 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
16. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

24. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.
25. Skupinový nadpis nad označením § 7 zní:
„Přeměna podniku“.
26. § 7 zní:
„§ 7

„(1) Podnik se zrušuje rozhodnutím zakladatele o zrušení podniku s právním nástupcem nebo
bez právního nástupce.

(1) K fúzi nebo rozdělení podniku dochází na
základě rozhodnutí zakladatele.

(2) Zakladatel rozhodne o zrušení podniku podle odstavce 1 pouze po předchozím souhlasu
vlády.“.

(2) V případech rozdělení podniku rozhodne
zakladatel podniku, kteří zaměstnanci zanikajícího
podniku se stanou zaměstnanci jednotlivých nástupnických podniků.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
17. V § 6 odst. 3 se na konci písmene a) do-

(3) Ve věcech neupravených tímto zákonem se
při fúzi a rozdělení podniku postupuje obdobně po-
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dle ustanovení občanského zákoníku, která upravují
přeměnu právnické osoby.“.
27. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně
poznámky pod čarou č. 24 zní:
„§ 7a
(1) Určený majetek zúčastněných podniků
musí být vymezen a zapsán jako určený majetek nástupnických podniků. O případném rozdělení určeného majetku mezi nástupnické podniky rozhodne
zakladatel.
(2) Rozhodnutím zakladatele o fúzi podniků
není dotčena povinnost podniků požádat o udělení
povolení ke spojení podle zákona upravujícího
ochranu hospodářské soutěže24). Rozhodnutí o povolení spojení nebo zamítnutí žádosti o vydání takového rozhodnutí je pro podniky a jejich zakladatele
závazné.
(3) O fúzi nebo rozdělení podniku zakladatel
informuje příslušný odborový orgán nejpozději tři
měsíce před fúzí nebo rozdělením podniku. V případě, že v podniku nepůsobí odborová organizace,
jsou zaměstnanci o těchto organizačních změnách
informováni vhodným a prokazatelným způsobem.
(4) V souvislosti s rozdělením podniku zakladatel vydá zakládací listiny pro nově vzniklé podniky
a upraví zakládací listiny podniků, které byly rozdělením dotčeny.
24

) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“.

28. § 8 zní:
„§ 8
(1) Jmění zaniklého podniku přechází na nástupnické podniky v rozsahu stanoveném v rozhodnutí zakladatele o rozdělení.
(2) Není-li z rozhodnutí zakladatele o rozdělení
podniku zřejmé, který podnik má právo hospodařit
s některou částí jmění zúčastněného podniku, má
k této části právo hospodařit společně a nerozdílně
každý nástupnický podnik; to neplatí, jde-li o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí.“.
29. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 25 zní:
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„§ 9
Likvidace podniku
(1) Při likvidaci podniku zpeněží likvidátor majetek podniku veřejnou dražbou. Jiným způsobem
může likvidátor s majetkem podniku naložit pouze
po předchozím souhlasu zakladatele.
(2) Likvidátor může uzavřít smlouvu o převodu
nemovité věci do práva hospodařit jiného podniku,
nebo do příslušnosti hospodařit organizační složky
státu nebo jiné státní organizace pouze po předchozím souhlasu zakladatele. Likvidátor může po předchozím souhlasu zakladatele uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci do práva hospodařit jiného podniku, nebo do příslušnosti hospodařit
organizační složky státu nebo jiné státní organizace
jen v případech, kdy takový převod nemovité věci
přispěje k urychlenému dokončení likvidace převádějícího podniku a nebude tím ohroženo plnění jeho
dluhů, je-li bezúplatný převod hospodárnější než
jiný způsob naložení s nemovitou věcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(3) Likvidátor může bezúplatně převést nemovitou věc po předchozím souhlasu zakladatele do
vlastnictví územního samosprávného celku nebo
sdružení územních samosprávných celků25) pouze
v případech, kdy je takový převod nemovité věci
ve veřejném zájmu nebo kdy přispěje k urychlenému
dokončení likvidace převádějícího podniku, aniž by
tím bylo ohroženo plnění jeho dluhů.
(4) Likvidátor nesmí nemovitou věc zatížit zástavním právem nebo předkupním právem a nesmí
ohledně nemovité věci uzavřít smlouvu o budoucí
kupní smlouvě; výjimku z tohoto zákazu může
v odůvodněných případech povolit zakladatel.
(5) Likvidátor nabídne zbylý majetek podniku,
se kterým se nepodařilo naložit jinak, k bezúplatnému převodu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Likvidátor může takovou nabídku učinit pouze v případě, že jsou vypořádány
odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky a jiná
obdobná peněžitá plnění a dluhy podniku v likvidaci.
Přijme-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku likvidátora, uzavře s ním likvidátor po předchozím souhlasu zakladatele smlouvu
o bezúplatném převodu zbylého majetku do jeho
příslušnosti hospodařit.
(6) Zakladatel je při svém jednání, jímž ovliv-
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ňuje činnost likvidátora, povinen sledovat účel likvidace.
25

) § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
30. Nad označení § 12 se vkládá skupinový
nadpis, který zní: „Ředitel“ a nadpis § 12 se zrušuje.
31. Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 12 se na konci textu odstavce 3 doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 26.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) § 42 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
33. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a organizaci vnitřního řízení“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Ředitel může po předchozím souhlasu zakladatele stanovit, které vnitřní organizační jednotky se zapíší do obchodního rejstříku
jako odštěpné závody.“.
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naložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v obdobném postavení nebo funkci. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu
podniku; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
(2) Vznikne-li v souvislosti s jednáním ředitele
podniku újma, nahradí ředitel újmu způsobenou
podniku v rozsahu podle zákoníku práce27).
(3) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda
ředitel podniku jednal s péčí řádného hospodáře,
nese důkazní břemeno ředitel, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně i pro zástupce ředitele.
27

) § 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.“.

36. Nad označení § 13 se vkládá skupinový
nadpis, který zní: „Dozorčí rada“ a nadpis § 13 se
zrušuje.
37. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti“ nahrazují
slovem „podniku“.
38. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova „ , sloučení,
splynutí či rozdělení“ nahrazují slovy „nebo přeměnu“.

34. V § 12 odst. 5 se slova „§ 13 odst. 1“ nahrazují slovy „tohoto zákona“.

39. V § 13 odst. 1 se na konci písmene k) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

35. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
poznámky pod čarou č. 27 zní:

„l) vykonává další činnosti, které jí určí zakladatel
ve statutu podniku.“.

„§ 12a
(1) Ředitel je povinen počínat si s péčí řádného
hospodáře a zajistit, aby plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních a dalších zájmů státu bylo realizováno
účelně, hospodárně a efektivně. Poruší-li povinnost
péče řádného hospodáře a v důsledku toho získá
prospěch, je povinen takto získaný prospěch podniku vydat. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho ředitel podniku v penězích. Při posouzení,
zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy
přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vy-

40. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, který
svolává jednání dozorčí rady a řídí její činnost. Při
volbě předsedy má každý člen dozorčí rady jeden
hlas a ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady.“.
41. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Členové dozorčí rady jsou jmenováni a voleni z řad odborníků a zástupců zaměstnanců podniku. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.“.
42. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
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„10) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

43. V § 13 odst. 7 se slovo „náležitou“ zrušuje,
za slovo „péčí“ se vkládají slova „řádného hospodáře“ a slovo „škoda“ se nahrazuje slovem „újma“.
44. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
„§ 13a
(1) Vyplývá-li ze zákona nebo statutu, že jednání ředitele vyžaduje souhlas dozorčí rady a dozorčí
rada takový souhlas řediteli nedá, nahradí újmu způsobenou podniku ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
(2) Je-li členem dozorčí rady zaměstnanec podniku nebo zaměstnanec zakladatele podniku, nahradí
újmu způsobenou podniku v rozsahu podle § 12a
odst. 2. Pro účely určení výše náhrady újmy u členů
dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci podniku, se vychází z výše jejich výdělku pobíraného v podniku,
u členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci zakladatele, se vychází z výše jejich výdělku pobíraného
u zakladatele; obdobně se určí výše náhrady újmy,
kterou nahradí ostatní členové dozorčí rady, a to
v závislosti na výši odměny, která jim byla stanovena
v souvislosti s výkonem dané funkce.
(3) Jestliže dozorčí rada dá souhlas k jednání
podle odstavce 1, avšak podnik v důsledku takového
jednání utrpí újmu, nahradí újmu způsobenou podniku ředitel a členové dozorčí rady, kteří nejednali
s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně, a to
v rozsahu podle odstavce 2.
(4) Při posuzování, zda členové dozorčí rady
jednají s péčí řádného hospodáře, se obdobně použijí
ustanovení § 12a odst. 1 a 3.“.
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c) účastnit se na podnikání obchodní korporace se
stejným nebo obdobným předmětem podnikání
nebo vykonávat ve prospěch této právnické
osoby jinou výdělečnou činnost, s výjimkou
vlastnictví akcií nabytých v kuponové privatizaci.
(2) Se souhlasem zakladatele mohou ředitel
podniku, jeho zástupci a členové dozorčí rady být
členem statutárního nebo kontrolního orgánu
a) právnické osoby se stejným nebo obdobným
předmětem podnikání, jedná-li se o právnickou
osobu, ve které má podnik majetkovou účast,
b) jiné právnické osoby, než je obchodní společnost se stejným nebo obdobným předmětem
podnikání, nebo
c) podniku se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, jedná-li se o podnik založený
podle tohoto zákona.
(3) Zjistí-li zakladatel nebo dozví-li se o porušení zákazu konkurence podle odstavce 1 nebo 2,
odvolá ředitele nebo člena dozorčí rady z funkce;
zjistí-li zakladatel nebo dozví-li se, že zákaz konkurence podle odstavce 1 nebo 2 porušil zástupce ředitele, uloží řediteli, aby zástupce ředitele odvolal
z funkce. Získají-li v důsledku nedodržení zákazu
konkurence uvedené osoby prospěch, vydají takto
získaný prospěch podniku; není-li vydání získaného
prospěchu možné, nahradí jej v penězích. Tím není
dotčeno právo na náhradu újmy.“.
46. V § 15 písm. a) se slova „včetně sloučení,
splynutí či rozdělení“ nahrazují slovy „a vydává rozhodnutí o přeměně podniku“.
47. V § 15 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „včetně jeho položkové specifikace“.
48. V § 15 písmeno f) zní:

45. § 14 zní:
„§ 14
(1) Ředitel podniku, jeho zástupci a členové dozorčí rady nesmějí
a) podnikat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost v předmětu podnikání podniku, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody podniku pro jiného,
b) být členem statutárního nebo kontrolního
orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,

„f) do 3 měsíců ode dne zápisu podniku do obchodního rejstříku vydá statut podniku, v němž
určí, ve kterých dalších případech vyžaduje jednání ředitele předchozí souhlas dozorčí rady;
statut dále obsahuje pravidla usměrňování hospodářské činnosti podniku, pravidla kontrolní
činnosti zakladatele a zásady nakládání s majetkem podniku,“.
49. Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) Zákon č. 255/2012 Sb., o kotrole (kontrolní řád).“.
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50. V § 15 písm. j) se za slova „je povinen“
vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.
51. Na konci § 15 se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena l) až m), která znějí:
„l) dohlíží na řádný výkon práva hospodařit s majetkem státu, zejména na hospodárné, účelné
a efektivní využívání tohoto majetku při provozování podnikatelské činnosti, a kontroluje, jak
podnik s tímto majetkem nakládá,
m) napomáhá podnikům zapojit se do programů
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací podporovaných ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných zdrojů financování.“.
52. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Zakladatel při výkonu činností uvedených
v odstavci 1, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat
hospodaření podniku, jedná s péčí řádného hospodáře.“.
53. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Majetek podniku může zakladatel podniku
odejmout pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.“.
54. V § 16 odst. 2 se slovo „státu“ za slovem
„majetkem“ a za slovem „majetku“ nahrazuje slovem „podniku“, slova „podle zvláštních právních
předpisů“ se zrušují a slova „vlastnické nebo jiné
obdobné právo státu je, či není“ se nahrazují slovy
„je nebo není vlastnické právo státu k majetku podniku“.
55. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Právní jednání vztahující se k majetku podniku učiněná podnikem bez předchozího schválení
zakladatele předepsaného tímto zákonem nebo statutem jsou neplatná; této neplatnosti se lze dovolat
do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla,
nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému
jednání došlo.“.
56. V § 16 odstavec 5 zní:
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58. V § 16 odst. 7 se slovo „se“ nahrazuje slovy
„s předchozím“.
59. V § 16 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
60. V § 16 odstavec 8 zní:
„(8) Pozemek, s nímž má podnik právo hospodařit, na kterém se nachází pozemní komunikace II.
nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví
územního samosprávného celku25), převede podnik
na žádost územního samosprávného celku bezúplatně v nezbytně nutném rozsahu po předchozím
souhlasu zakladatele do vlastnictví tohoto územního
samosprávného celku. Jinou nemovitou věc, s níž má
podnik právo hospodařit, lze bezúplatně darovací
smlouvou převést do vlastnictví územního samosprávného celku nebo sdružení územních samosprávných celků25) na návrh zakladatele po předchozím souhlasu vlády. Tento majetek, o jehož převodu
vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvale
nepotřebný.“.
Poznámky pod čarou č. 12a až 12c se zrušují.
61. Nad označení § 17 se vkládá skupinový
nadpis, který zní: „Nabývání majetku a nakládání
s majetkem podniku“.
62. § 17 zní:
„§ 17
(1) Zakladatel může v průběhu podnikatelské
činnosti podniku rozhodnout o zvýšení nebo snížení
rozsahu určeného majetku, vyžadují-li to naléhavé
strategické, hospodářské, společenské, bezpečnostní
nebo jiné zájmy státu.
(2) S určeným majetkem může podnik nakládat
pouze s předchozím schválením zakladatele.
(3) Určený majetek se v účetnictví podniku sleduje odděleně na samostatných analytických účtech.

„(5) Za dluhy odpovídá podnik majetkem podniku.“.

(4) Podnik je povinen nakládat s majetkem
podniku v souladu s pravidly veřejné podpory.“.

57. V § 16 odst. 6 se slovo „obchodního“ zrušuje a za slovo „majetku“ se vkládá slovo „podniku“.

63. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17e, které
včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:
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„§ 17a
(1) Podnik může nabývat od právnických nebo
fyzických osob, od jiných podniků, organizačních
složek státu nebo jiných státních organizací pouze
věci, které potřebuje k provozování činnosti v předmětu jeho podnikání.
(2) Zakladatel ve statutu podniku stanoví, ve
kterých případech vyžaduje smlouva, kterou podnik
nabývá nemovitou věc, jeho předchozí schválení. Při
úplatném nabývání nemovité věci lze cenu sjednat
podle zákona upravujícího ceny28) pouze do výše
rovnající se ocenění této nemovité věci podle zákona
upravujícího oceňování majetku29). Zakladatel ve
statutu podniku určí cenové limity a další podmínky
pro nabývání movitých věcí, a to s přihlédnutím k jejich významu a hodnotě. Vyšší cenu nemovité nebo
movité věci může podnik sjednat jen po předchozím
schválení zakladatele. Podnik je povinen doložit zakladateli před schválením důvody pro sjednání vyšší
ceny spolu s doložením zajištění souladu ceny s pravidly veřejné podpory.
(3) Podnik může nabýt majetkovou účast v jiných právnických osobách pouze po předchozím
schválení zakladatele.
§ 17b
(1) Podnik je povinen využívat majetek podniku účelně, hospodárně a efektivně k jeho podnikání. Podnik s majetkem hospodaří a nakládá tak,
aby svým jednáním majetek nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo
výnos z tohoto majetku.
(2) Podnik pečuje o zachování majetku a jeho
údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho
zlepšení nebo rozmnožení. Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
(3) Podnik důsledně využívá všechny právní
prostředky při uplatňování a hájení svých práv a práv
státu jako vlastníka a při ochraně majetku podniku
před neoprávněnými zásahy a včas uplatňuje zejména právo na náhradu škody, právo na vydání bezdůvodného obohacení a další práva k zajištění, zachování a ochraně majetku.
(4) Podnik průběžně sleduje, zda dlužníci včas
a řádně plní své dluhy, a zejména včasným uplatněním a vymáháním svých práv zajišťuje, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku těchto práv. Podnik od
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dlužníků požaduje úroky z prodlení a sjednané
smluvní pokuty. Podnik není povinen takto postupovat, pokud by byl takový postup v rozporu s péčí
řádného hospodáře.
(5) Účetní závěrka podniku musí být ověřena
auditorem. Ředitel podniku sdělí písemně zakladateli
a dozorčí radě do 1 měsíce od doručení zprávy
auditora o ověření účetní závěrky, jaká byla přijata
opatření k odstranění nedostatků v této zprávě auditora uvedených.
§ 17c
(1) Má-li podnik ve svém majetku nepotřebnou
nemovitou věc, zveřejní tuto skutečnost na internetovém „Portálu veřejné správy“ za účelem informovanosti organizačních složek státu a jiných státních
organizací o možnosti převzít takovou nemovitou
věc do jejich příslušnosti hospodařit. Projeví-li organizační složka státu nebo jiná státní organizace o převzetí nemovité věci zájem, uskuteční podnik převod
nemovité věci do příslušnosti hospodařit této organizační složky státu nebo jiné státní organizace za
cenu obvyklou. Bezúplatně převede podnik nemovitou věc do příslušnosti hospodařit organizační
složky státu nebo jiné státní organizace po předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele
nebo jiného ministerstva.
(2) Neprojeví-li žádná organizační složka státu
nebo jiná státní organizace ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění informace podniku podle odstavce 1 o převzetí nemovité věci zájem, naloží s ní podnik podle
dalších ustanovení tohoto zákona.
§ 17d
(1) Při úplatném převodu nemovité věci přímým prodejem předem určenému nabyvateli sjedná
podnik cenu nejméně ve výši ceny obvyklé. Nižší
cenu může podnik sjednat jen po předchozím schválení zakladatele. Podnik je povinen doložit zakladateli před schválením důvody pro sjednání nižší ceny
spolu s doložením zajištění souladu s pravidly veřejné podpory.
(2) V případě určeného nemovitého majetku,
s nímž má podnik právo hospodařit, a který slouží
k zajištění důležitých bezpečnostních nebo obranných zájmů státu, je zakladatel před udělením souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 2 v případě zamýšleného převodu povinen prokazatelně zjistit, zda
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o takový majetek nemají z důvodu zajištění důležitých bezpečnostních nebo obranných zájmů státu
v rámci své působnosti nebo předmětu činnosti zájem jiné organizační složky státu, státní organizace
nebo státní podniky.
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vkládají slova „zakladatel při nakládání s prostředky
v tomto fondu zohledňuje dokumenty schválené vládou nebo zakladatelem podniku, které se vztahují
k činnosti podniku;“.
66. V § 24 odst. 1 se slova „§ 45,“ zrušují.

(3) Zakladatel ve statutu podniku stanoví, ve
kterých případech vyžaduje jeho předchozí schválení
nakládání s nemovitými věcmi, které nejsou součástí
určeného majetku.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

§ 17e

Přechodná ustanovení

(1) Podnik může převést právo hospodařit s věcí
z majetku podniku na jiný podnik, potřebuje-li přejímající podnik takovou věc k provozování podnikatelské činnosti. Do příslušnosti hospodařit organizační složky státu nebo jiné státní organizace může
podnik převést věc z majetku podniku, pokud organizační složka státu nebo jiná státní organizace potřebují takovou věc k plnění svých úkolů.

1. Zakladatelé ve spolupráci se státními podniky jsou povinni do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit tomuto zákonu zakládací listiny a statuty státních podniků a podat návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.

(2) Je-li předmětem převodu podle odstavce 1
nemovitá věc, která se převádí do práva hospodařit
jiného podniku nebo do příslušnosti hospodařit
organizační složky státu či jiné státní organizace bezúplatně, je třeba k takovému převodu předchozí
schválení zakladatele převádějícího podniku.
(3) Vláda může ve veřejném zájmu na návrh zakladatele nebo jiného ministerstva rozhodnout, že
zakladatel odejme z majetku podniku nemovitou
věc podle § 16 odst. 1 a převede ji bezúplatně do
příslušnosti hospodařit organizační složky státu
nebo jiné státní organizace, která takovou věc nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů.
(4) Podnik je povinen nakládat s majetkem
podniku podle odstavců 1 a 2 v souladu s pravidly
veřejné podpory. V případě nakládání s majetkem
podniku podle odstavce 2 je podnik povinen doložit
soulad s pravidly veřejné podpory zakladateli.
28

) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

29

) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění pozdějších předpisů.“.

64. § 18 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12d a 13 zrušuje.
65. V § 19 odst. 4 se za slova „potřeb podniku;“

Čl. II

2. Pokud je v katastru nemovitostí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno právo hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví České republiky
pro státní podnik nebo státní podnik v likvidaci, na
které se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním
podniku, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu
převzetí této nemovité věci po dříve zaniklém státním podniku, pak platí, že uvedený státní podnik
nebo státní podnik v likvidaci má právo hospodařit
k této nemovité věci. To se nevztahuje na nemovité
věci, u kterých je existence práva hospodařit ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem soudního řízení anebo které byly dotčeny přechodem vlastnického práva na Českou republiku podle § 8 odst. 1
zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve
znění zákona č. 173/2012 Sb.
3. Pokud je u nemovité věci ve vlastnictví České
republiky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
v katastru nemovitostí zapsáno právo hospodaření
pro dříve zaniklý státní podnik, postupuje se podle
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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254
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:

rací“ nahrazují slovy „právnických osob s výjimkou
převodu jmění na společníka“.
10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.“.
11. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „nová“ nahrazuje slovy „dokončená nebo užívaná“.

„(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité
věci.“.

12. V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo „nové“ nahrazuje slovy „dokončené nebo užívané“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „nebo z“ a slova „nebo
převodce“ zrušují.

„c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém
domě, která

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , částí inženýrské sítě“ zrušují.

1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž,
sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu,
nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze
úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle
katastrálního zákona, která je částí této sítě a která
se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova
nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně
z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou
věc.“.

13. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

2. na základě stavební úpravy nebytového
prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor
jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané
společně s bytem.“.
14. V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

5. V § 2 odst. 3 a 4 se za číslo „1“ vkládají slova
„nebo 2“.

15. V § 7 odst. 2 se slova „nejpozději do 5 let
ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona
novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat“ nahrazují
slovy „v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí
užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě
nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební
úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve“.

6. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

16. V § 9 odst. 2 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

„(2) Za nabytí vlastnického práva k právu
stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí
považuje také prodloužení doby, na kterou je právo
stavby zřízeno.“.

17. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

7. V § 4 odst. 1 se za slovo „které“ vkládají
slova „mají být nebo“.
8. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
9. V § 5 písm. b) se slova „obchodních korpo-

„(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely
určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem
daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou
není výlučně sjednaná cena.“.
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18. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky,
že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí,
je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 %
a) směrné hodnoty, nebo
b) zjištěné ceny.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
19. V § 15 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) pozemku,
1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
2. na němž není zřízena stavba s výjimkou
oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a
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ního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem,
zjištěnou cenou nemovité věci je zjištěná cena bez
započtení těchto dluhů.“.
27. V § 32 písm. b) se za slovo „stavby“ vkládají slova „nebo změny spočívající v prodloužení
doby, na kterou je toto právo zřízeno“.
28. V § 34 písm. a) se za slovo „stavby“ vkládají
slova „nebo změny spočívající v prodloužení doby,
na kterou je toto právo zřízeno,“.
29. V § 36 odstavec 2 zní:
„(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li
o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které
je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.“.
30. V § 40 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.“.
31. V části druhé hlavě I díl 3 včetně nadpisu

3. k němuž není zřízeno právo stavby.“.

zní:

20. V § 15 odst. 4 se slovo „Směrná“ nahrazuje
slovy „Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3,
směrná“.

„D í l 3
Placení daně

21. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „předražkem“ nahrazuje slovem „předražek“.
22. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) převodu jmění na společníka cena nemovité věci
určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti
výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.“.
23. V § 21 písm. d) bodě 2 se slovo „nebo“
zrušuje.
24. V § 21 písm. d) se na konci bodu 3 doplňuje
slovo „nebo“.
25. V § 21 se na konci písmene d) doplňuje
bod 4, který zní:

§ 41
Limit pro předepsání a placení daně
Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než
200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

„4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí
orgánu veřejné moci,“.
26. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Byly-li při nabytí vlastnického práva podle
odstavce 1 písm. a) bodu 4 do zjištěné ceny obchod-

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

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 255 / 2016
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255
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb. a zákona
č. 169/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „ , který vede“ nahrazují slovy
„ . Správcem integrovaného registru znečišťování je“.
2. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy
znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1.“.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Provozovatel vede evidenci údajů pro
ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061)
pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy
odpadů podle odstavce 1 písm. a) až c).“.

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Správcem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je
ministerstvo.“.
5. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Podání učiněné prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povinným subjektem, který
splnil podmínku předchozí registrace podle odstavce 6, má stejné účinky jako podání podepsané
uznávaným elektronickým podpisem nebo podání
učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
6. V § 4 odst. 8 se slova „nebo prostřednictvím
datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“
zrušují.
7. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a § 3 odst. 6“.
8. V § 5 odst. 2 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „6“.
9. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
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„Příloha k zákonu č. 25/2008 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 256 / 2016
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256
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona
č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona
č. 268/2015 Sb., se za § 23 vkládá nový § 23a, který
včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
„§ 23a
(1) Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr,
a) který se nachází na transevropské dopravní
síti14),
b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015,
c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko
o hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
(dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.“) a
d) který stanoví vláda nařízením.
(2) Příslušným úřadem je v případě prioritního
dopravního záměru vždy ministerstvo.
(3) Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které
je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících
řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní pro-

středí. Platnost závazného stanoviska podle věty
první je 5 let.
(4) Při vydávání závazného stanoviska k vlivům
prioritního dopravního záměru na životní prostředí
příslušný úřad vezme v úvahu účinné právní předpisy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.
(5) Závazné stanovisko k vlivům prioritního
dopravního záměru na životní prostředí se vydává
na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je
podklad obsahující popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné
zdraví; žádost lze podat nejpozději 31. ledna 2017.
U prioritního dopravního záměru, který stanoví
vláda nařízením, oznamovatel v podkladu podle věty
první uvede i nástin studovaných hlavních variant
a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu
na životní prostředí. Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na
životní prostředí se § 6 až 9 nepoužijí. Bylo-li vydáno souhlasné závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, stanovisko dle § 9a odst. 1 se v navazujících řízeních nevyžaduje.
(6) Závazné stanovisko k vlivům prioritního
dopravního záměru na životní prostředí a podklady
k jeho vydání zveřejní příslušný úřad na internetu.
(7) Řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje
umístění nebo provedení prioritního dopravního záměru, pro který bylo vydáno závazné stanovisko
k vlivům prioritního dopravního záměru na životní
prostředí, je navazujícím řízením.
(8) V navazujícím řízení příslušný úřad ověří,
zda nedošlo ke změnám prioritního dopravního záměru, které by mohly mít významný negativní vliv
na životní prostředí. Při ověření podle věty první se
použije obdobně § 9a odst. 4 a 5; změny se posuzují
oproti záměru popsanému v podkladu podle od-
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stavce 5. Jestliže bylo na základě ověření podle věty
první vydáno nesouhlasné závazné stanovisko,
správní orgán vedoucí navazující řízení žádost zamítne.
(9) Správní orgán vedoucí navazující řízení do
svého rozhodnutí zahrne opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí uvedené v závazných stanoviscích podle odstavců 3 a 8.
(10) Na stanovisko o hodnocení vlivů vydané
podle zákona č. 244/1992 Sb. pro prioritní dopravní
záměr podle odstavce 1 se čl. II bod 1 zákona č. 39/
/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
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některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nepoužije.
14

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/
/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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