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ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společ-
nosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 110/2019 Sb. a zákona
č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „upravuje v souladu s právem
Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapra-
covává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň
navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie
upravující podporu spravedlnosti a transparentnosti
pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatel-
ských služeb4) (dále jen „nařízení“) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti
a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online
zprostředkovatelských služeb.“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 3 se za slovo „předpisem5)“ vklá-
dají slova „nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie6)“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 6 znějí:

„5) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů).“.

4. § 10a včetně nadpisu zní:

„§ 10a

Dozor nad dodržováním nařízení

Dozor nad dodržováním povinností stanove-
ných v nařízení provádí Český telekomunikační
úřad.“.

5. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10b

Upozornění na porušení nařízení

(1) Český telekomunikační úřad v případě mé-
ně závažného porušení povinnosti stanovené naříze-
ním poskytovatelem online zprostředkovatelských
služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledá-
vače vždy upozorní tohoto poskytovatele na poru-
šení nařízení a vyzve jej k nápravě ve lhůtě přiměřené
charakteru porušené povinnosti, která nesmí být
kratší než 15 dnů ode dne doručení upozornění.

(2) Pokud poskytovatel online zprostředkova-
telských služeb nebo poskytovatel internetového vy-
hledávače, který byl upozorněn na porušení naří-
zení, zjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bez zbyteč-
ného odkladu tuto skutečnost a způsob zjednání
nápravy písemně oznámí Českému telekomunikač-
nímu úřadu.

(3) Po marném uplynutí lhůty k nápravě podle
odstavce 1 zahájí Český telekomunikační úřad řízení
o přestupku.“.

6. V § 11 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří
elektronickými prostředky obchodní sdělení.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

7. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo podnikající
fyzická“.

8. V § 11 se za odstavec 2 vkládají nové odstav-
ce 3 a 4, které znějí:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako poskytovatel online zprostředkovatelských
služeb dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby podmínky splňovaly požadavky

stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení,
b) v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení neoznámí pod-

nikatelským uživatelům změny svých podmí-
nek na trvalém nosiči nebo provede navržené
změny dříve, než uplyne lhůta pro jejich ozná-
mení,

c) nezajistí jasnou viditelnost identity podnikatel-
ského uživatele poskytujícího zboží a služby
prostřednictvím online zprostředkovatelské
služby podle čl. 3 odst. 5 nařízení,

d) omezí, pozastaví nebo ukončí poskytování
online zprostředkovatelské služby v rozporu
s čl. 4 nařízení,

e) nestanoví ve svých podmínkách hlavní para-
metry určující pořadí a důvody relativní důleži-
tosti těchto hlavních parametrů v porovnání
s ostatními parametry podle čl. 5 odst. 1 naří-
zení,

f) v rozporu s čl. 6 nařízení neuvede ve svých
podmínkách popis druhu nabízeného doplňko-
vého zboží a služeb, včetně finančních pro-
duktů, nebo popis toho, zda a za jakých okol-
ností může podnikatelský uživatel nabízet pro-
střednictvím online zprostředkovatelské služby
své vlastní doplňkové zboží a služby,

g) v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení neuvede ve
svých podmínkách popis rozdílného zacházení,
které uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu
ke zboží a službám, které spotřebitelům pro-
střednictvím online zprostředkovatelské služby
nabízí buď tento poskytovatel sám nebo jím
ovládaní podnikatelští uživatelé anebo jiní pod-
nikatelští uživatelé,

h) nezajistí, aby podmínky byly v souladu s čl. 8
nařízení,

i) v rozporu s čl. 9 odst. 1 neuvede ve svých pod-
mínkách popis technického a smluvního pří-
stupu podnikatelských uživatelů k osobním
nebo jiným údajům, které podnikatelští uživa-
telé nebo spotřebitelé poskytují pro účely po-
užívání online zprostředkovatelské služby nebo
které jsou vytvářeny při poskytování této
služby, nebo neuvede, že technický a smluvní
přístup neexistuje,

j) neplní informační povinnost stanovenou v čl. 9
odst. 2 nařízení,

k) v rozporu s čl. 10 nařízení neuvede ve svých
podmínkách důvody, na základě kterých lze
omezit možnost podnikatelských uživatelů na-
bízet stejné zboží a služby spotřebitelům za
různých podmínek jinými prostředky než pro-
střednictvím jeho služeb, nebo k nim nezajistí
snadný přístup veřejnosti,

l) nezřídí interní systém pro vyřizování stížností
podnikatelských uživatelů podle čl. 11 odst. 1
nařízení,

m) neposoudí nebo nevyřídí stížnost nebo ne-
oznámí výsledek vyřízení stížnosti podle čl. 11
odst. 2 nařízení,

n) neuvede ve svých podmínkách veškeré informa-
ce o přístupu k jeho internímu systému pro vy-
řizování stížností nebo o jeho fungování podle
čl. 11 odst. 3 nařízení,

o) v rozporu s čl. 11 odst. 4 nařízení nesestaví in-
formace o fungování a efektivnosti svého inter-
ního systému pro vyřizování stížností, nezajis-
tí k nim snadný přístup veřejnosti, neověří je
alespoň jednou ročně nebo je neaktualizuje
v případě významné změny,

p) neuvede ve svých podmínkách mediátory podle
čl. 12 nařízení, nebo

q) v rozporu s čl. 12 odst. 6 nařízení nezpřístupní
podnikatelskému uživateli informace o fungo-
vání a efektivnosti mediace týkající se jeho čin-
nosti.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako poskytovatel internetového vyhledávače do-
pustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 5 odst. 2 nařízení nestanoví
hlavní parametry a jejich relativní důležitost, ne-
poskytne ve svém internetovém vyhledávači
snadno a veřejně přístupný popis těchto para-
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metrů v jasném a srozumitelném jazyce nebo
tento popis průběžně neaktualizuje,

b) neumožní uživateli firemních internetových
stránek seznámit se s obsahem oznámení podle
čl. 5 odst. 4 nařízení, nebo

c) v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení neuvede popis
rozdílného způsobu zacházení, který uplatňuje
nebo může uplatňovat ve vztahu ke zboží a služ-
bám, které spotřebitelům prostřednictvím inter-
netového vyhledávače nabízí buď tento posky-
tovatel sám nebo jím ovládaní uživatelé firem-
ních internetových stránek, anebo jiní uživatelé
firemních internetových stránek.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-

ce 2 písm. b), c) nebo d), nebo

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 2 písm. a) nebo odstavce 3 nebo 4.“.

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

„(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze
spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění roz-
hodnutí o přestupku.“.

11. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Přestupky podle § 11 odst. 1 a 2 projed-
nává orgán dozoru a přestupky podle § 11 odst. 3 a 4
projednává Český telekomunikační úřad.“.

12. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokuty za přestupky podle § 11 odst. 3 a 4
vymáhá Český telekomunikační úřad.“.

13. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

14. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění zá-
kona č. 183/2017 Sb., zákona č. 81/2018 Sb. a zákona
č. 220/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slovo „tabák,“ vkládá
slovo „nikotin,“.

2. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výro-
bek bez tabáku obsahující nikotin pro orální
užití, který není upraven přímo použitelným
předpisem Evropské unie1).“.

3. V nadpisu hlavy II se slova „A ELEKTRO-
NICKÝCH CIGARET“ nahrazují slovy „ , ELEK-
TRONICKÝCHCIGARET A NIKOTINOVÝCH
SÁČKŮ BEZ OBSAHU TABÁKU“.

4. V nadpisu § 3 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

5. V § 3 odst. 1 se slova „a elektronické ciga-
rety“ nahrazují slovy „ , elektronické cigarety a ni-
kotinové sáčky bez obsahu tabáku“.

6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„a elektronické cigarety“ nahrazují slovy „ , elektro-
nické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu ta-
báku“.

7. V § 3 odst. 3 se slova „a elektronické ciga-
rety“ nahrazují slovy „ , elektronické cigarety a ni-
kotinové sáčky bez obsahu tabáku“.

8. V § 3 odst. 4 se slova „a elektronické ciga-
rety“ nahrazují slovy „ , elektronické cigarety a ni-
kotinové sáčky bez obsahu tabáku“.

9. V nadpisu § 5 se slova „a elektronických

cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

10. V § 5 odst. 1 se slova „nebo elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

11. V § 5 odst. 2 se slova „a elektronických ci-
garet“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret a ni-
kotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

12. V § 5 odst. 3 se slova „nebo elektronické
cigarety“ nahrazují slovy „ , elektronické cigarety
nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku“.

13. V nadpisu nad označením § 6 se slova
„a elektronických cigaret“ nahrazují slovy „ , elek-
tronických cigaret a nikotinových sáčků bez ob-
sahu tabáku“.

14. V § 6 odst. 1 se slova „a elektronické ciga-
rety“ nahrazují slovy „ , elektronické cigarety a ni-
kotinové sáčky bez obsahu tabáku“.

15. V § 6 odst. 2 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

16. V § 6 odst. 3 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

17. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „a elektronických cigaret“ nahrazují slovy
„ , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez
obsahu tabáku“.

18. V § 6 odst. 4 písm. b) se slova „a elektro-
nických cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických
cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

19. V § 6 odst. 7 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

20. V § 7 odst. 1 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret“
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a za slovo „nikotin,“ se vkládají slova „a nikotino-
vých sáčků bez obsahu tabáku“.

21. V § 7 odst. 2 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret“
a za slovo „nikotin,“ se vkládají slova „a nikotino-
vých sáčků bez obsahu tabáku“.

22. V § 7 odst. 3 se slova „a elektronických
cigaret“ nahrazují slovy „ , elektronických cigaret
a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku“.

23. V § 25 se slova „elektronických cigaret
a bylinných výrobků určených ke kouření“ nahra-
zují slovy „bylinných výrobků určených ke kouření,
elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez ob-
sahu tabáku“.

24. V § 30 odst. 5 se za slova „tabákové vý-
robky“ vkládají slova „a nikotinové sáčky bez ob-
sahu tabáku“.

25. V § 31 odst. 3 se za slova „elektronické
cigarety“ vkládají slova „ , nikotinové sáčky bez ob-
sahu tabáku“.

26. V § 33 odst. 5 se za slova „elektronické
cigarety“ vkládají slova „ , nikotinové sáčky bez ob-
sahu tabáku“.

27. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slova „elektro-
nickou cigaretu“ vkládají slova „ , nikotinový sáček
bez obsahu tabáku“.

28. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „nebo elek-
tronickou cigaretu“ nahrazují slovy „ , elektronickou
cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku“.

29. V § 35 odst. 2 písm. e) se za slova „elektro-
nické cigarety“ vkládají slova „ , nikotinového sáčku
bez obsahu tabáku“.

30. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „nebo elek-
tronickou cigaretu“ nahrazují slovy „ , elektronickou
cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku“.

31. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „nebo elek-
tronickou cigaretu“ nahrazují slovy „ , elektronickou
cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku“.

32. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „nebo elek-

tronickou cigaretu“ nahrazují slovy „ , elektronickou
cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku“.

33. V § 36 odst. 1 písm. f) se slova „nebo elek-
tronická cigareta“ nahrazují slovy „ , elektronická ci-
gareta nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku“.

34. V § 36 odst. 1 písm. h) se za slova „elektro-
nických cigaret“ vkládají slova „ , nikotinových sáč-
ků bez obsahu tabáku“.

35. V § 36 odst. 1 písm. i) se za slova „elektro-
nických cigaret“ vkládají slova „ , nikotinových sáč-
ků bez obsahu tabáku“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Prodejce nebo jiný provozovatel prodejny je
povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stano-
veným zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 90 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřed-
nictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen
oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fun-
gování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Mi-
nisterstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.

Sbírka zákonů č. 59 / 2023Strana 670 Částka 36



60

ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

„c) servisem zařízení obsahujících regulované látky
oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizač-
ních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů
požární ochrany, které obsahují regulované
látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulo-
vané látky, skladování regulovaných látek urče-
ných k opravě nebo údržbě uvedených zařízení,
použití regulovaných látek při údržbě nebo
opravě uvedených zařízení, včetně jejich opě-
tovného plnění, znovuzískání regulovaných lá-
tek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti
uvedených zařízení a recyklace regulovaných
látek,

d) zvláštním skladem halonů zařízení určené
k uskladnění halonů a obdobně použitých re-
gulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve
kterém probíhají činnosti znovuzískání, regene-
race, kontinuálního sledování úniku regulova-
ných látek z nádob a sběru halonů a obdobně
použitých regulovaných látek,

e) certifikovanou osobou osoba, které byl vy-
dán certifikát k některé z činností podle § 10
odst. 1 a 2.“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba, která nabude regulované látky, je-
jichž použití je v rozporu s přímo použitelným před-
pisem Evropské unie1), je povinna bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku
nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Má-li po-

volení podle § 10a odst. 2 písm. c), zneškodní regu-
lované látky způsobem stanoveným v povolení,
nemá-li povolení, je povinna ve lhůtě podle věty
první zajistit předání těchto látek osobě, která povo-
lení má nebo která je ke zneškodnění regulovaných
látek oprávněna podle právních předpisů platných
v jiném členském státě Evropské unie, a o předání
regulovaných látek provést zápis, který pro účely
kontroly uchovává po dobu 5 let.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se slova „podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie2)“ zru-
šují.

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „servisních
činností“ nahrazují slovy „servisu zařízení obsahují-
cího regulované látky“.

5. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „servisní čin-
nost“ nahrazují slovy „servis zařízení obsahujícího
regulované látky“.

6. V § 4 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) množství znovuzískané regulované látky a údaj
o jejím předání ke zneškodnění osobě, která má
povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která
je ke zneškodnění regulovaných látek opráv-
něna podle právních předpisů platných v jiném
členském státě Evropské unie, včetně uvedení
čísla jejího povolení, a u fyzické osoby jméno,
popřípadě jména, příjmení a identifikační číslo
osoby, u právnické osoby obchodní firma,
právní forma a identifikační číslo osoby,“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „uchovat v místě
provozu zařízení“ nahrazují slovy „vést a uchovávat
v souladu s požadavky stanovenými prováděcím
právním předpisem“.

8. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „a požadavky na způsob vedení a uchovávání
záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 517/2014“.
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9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 4a

Zákaz nakládání s nádobami na jedno použití
pro fluorované skleníkové plyny

Použití, prodej, bezplatný převod, směna nebo
uskladnění nádob na jedno použití pro fluorované
skleníkové plyny používané při údržbě nebo servisu
chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných
čerpadel, systémů požární ochrany nebo spínacích
zařízení nebo pro použití jako rozpouštědla je za-
kázáno.“.

10. V § 5 odst. 1 a v § 16 odst. 3 se slova „ko-
lonce 31 celní deklarace“ nahrazují slovy „příslušné
kolonce celního prohlášení“.

11. V § 7 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Dovozce fluorovaných skleníkových ply-
nů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluo-
rované skleníkové plyny, je povinen uvádět v přísluš-
né kolonce celního prohlášení množství plynu v tu-
nách ekvivalentu CO2.

(3) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a pře-
pravce výrobků nebo zařízení, které obsahují fluo-
rované skleníkové plyny, jsou povinni na vyžádání
ministerstva, České inspekce životního prostředí,
České obchodní inspekce nebo příslušného celního
úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich
kontrole.“.

12. Nad označení § 8 se vkládá nadpis „Hod-
notící a certifikační subjekt“.

13. § 8 zní:

„§ 8

(1) Hodnotící a certifikační subjekt vykoná-
vá na základě povolení ministerstva činnosti podle
čl. 10 a 11 nařízení Komise (ES) č. 304/2008, čl. 4
a 5 nařízení Komise (ES) č. 306/2008, čl. 4 a 5 pro-
váděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066 a čl. 7 a 8
prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067.

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1
musí vedle obecných náležitostí podle správního
řádu obsahovat

a) seznam zkušebních otázek zpracovaný v sou-
ladu s minimálními požadavky na teoretickou

a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím
právním předpisem,

b) seznam přístrojového vybavení pro provádění
praktických zkoušek a majetkoprávní vztah
k tomuto vybavení,

c) vzor certifikátu,

d) popis činnosti hodnotícího a certifikačního sub-
jektu,

e) informace pro uchazeče o průběhu zkoušek
a zkušebních podmínkách zpracované v souladu
s minimálními požadavky na teoretickou a prak-
tickou zkoušku stanovenými prováděcím práv-
ním předpisem,

f) informace o podmínkách vydání certifikátu,
včetně vzoru žádosti o vydání certifikátu,

g) doklad o zaplacení správního poplatku a

h) návrh seznamu členů zkušební komise a jejich
profesní životopisy a doklady o splnění mini-
málních kvalifikačních předpokladů pro výkon
funkce členů zkušební komise, kterými jsou
ukončené střední vzdělání s výučním listem
a vyšší a absolvovaná praxe v oblasti regulova-
ných látek a fluorovaných skleníkových plynů
v délce minimálně 3 let.

(3) Ministerstvo vydá povolení podle odstav-
ce 1, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), tímto
zákonem a prováděcími právními předpisy. Součástí
povolení jsou zkušební materiály, seznam přístrojo-
vého vybavení pro provádění praktických zkoušek,
seznam členů zkušební komise a vzor certifikátu.

(4) Ministerstvo může změnit povolení, zjistí-li,
že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na
činnost hodnotícího a certifikačního subjektu.

(5) Ministerstvo zruší povolení, dojde-li při
výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému
porušení povinností stanovených tímto zákonem
nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).
Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení
povolení nemá odkladný účinek. Osoba, které minis-
terstvo zrušilo povolení, může opětovně podat žá-
dost o vydání povolení podle odstavce 1 nejdříve
po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o zrušení povolení.

(6) Povolení zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
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b) zánikem právnické osoby,

c) zánikem živnostenského oprávnění,

d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
povolení, nebo

e) posledním dnem kalendářního měsíce násle-
dujícího po doručení oznámení hodnotícího
a certifikačního subjektu o ukončení své čin-
nosti ministerstvu.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální
požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku.“.

14. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

„§ 8a

(1) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen

a) postupovat v souladu se zkušebními materiály,
které jsou součástí povolení, a s minimálními
požadavky na teoretickou a praktickou zkouš-
ku stanovenými prováděcím právním předpi-
sem,

b) provádět praktickou část zkoušky na přístrojo-
vém vybavení uvedeném v povolení,

c) uchovat záznamy o teoretické a praktické části
zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celko-
vých výsledků hodnocení po dobu 5 let,

d) nepožadovat po uchazečích o složení teoretické
a praktické zkoušky povinné absolvování ško-
lení,

e) poskytovat ministerstvu údaje podle § 13 do
30 dnů ode dne vydání certifikátu za účelem
jejich zápisu do informačního systému certifi-
kovaných osob, zároveň v této lhůtě zasílat
České inspekci životního prostředí kopie vyda-
ných certifikátů a dále údaje poskytnuté minis-
terstvu aktualizovat do 30 dnů ode dne změny
vydaného certifikátu,

f) informovat ministerstvo a Českou inspekci ži-
votního prostředí 1 měsíc před konáním zkouš-
ky o místě a termínu konání zkoušky,

g) nabídnout a v případě zájmu uspořádat alespoň
jednou za 3 roky školení, které splňuje pod-
mínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/
/2014, a

h) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový
přístup informace o technologiích nahrazování
fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném

nakládání s těmito náhradami a o povinnostech
při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou
jimi vybavena.

(2) Hodnotící a certifikační subjekt provádí
zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební ko-
mise. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává
na návrh hodnotícího a certifikačního subjektu mi-
nisterstvo. Zkušební komise má nejméně 3 členy.

(3) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen
neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, oznámit minis-
terstvu změnu

a) identifikačních údajů, nebo

b) údajů podle odstavce 2 písm. a) až f) a h).“.

15. V § 9 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písme-
na a) až f).

16. V § 9 odst. 4 písm. d) se čárka nahrazuje
tečkou a písmeno e) se zrušuje.

17. V § 9 odst. 5 písm. b) se slova „b) až f)“
nahrazují slovy „a) až e)“.

18. V § 9 odst. 7 se slova „může zrušit“ nahra-
zují slovem „zruší“ a na konci odstavce se doplňuje
věta „Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zru-
šení povolení nemá odkladný účinek.“.

19. Nad označení § 10 se vkládá nadpis
„Certifikace a povolení“.

20. § 10 zní:

„§ 10

(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluo-
rovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti
podle čl. 10 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.

(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regu-
lovaných látek vykonávat

a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,

b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních za-
řízení obsahujících regulované látky, nebo

c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany
obsahujících regulované látky.

(3) Certifikát vydává hodnotící a certifikační
subjekt, není-li takový subjekt, tak ministerstvo.
Hodnotící a certifikační subjekt, popřípadě minis-
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terstvo, vydá certifikát, pokud žadatel splňuje po-
žadavky stanovené přímo použitelnými předpisy
Evropské unie2). U právnických a podnikajících fy-
zických osob se splnění požadavků uvedených v čl. 8
prováděcího nařízení Komise (EU) 304/2008 a v čl. 6
prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 pro-
kazuje doložením certifikátu fyzické osoby, která je
u právnické nebo podnikající fyzické osoby v pra-
covním nebo obdobném poměru5), a čestným pro-
hlášením podnikající fyzické osoby nebo statutár-
ního orgánu právnické osoby.

(4) Hodnotící a certifikační subjekt nebo minis-
terstvo může změnit jím vydaný certifikát na zákla-
dě žádosti certifikované osoby nebo i bez žádosti,
došlo-li ke změně, která může mít podstatný vliv
na činnost certifikované osoby. Ministerstvo může
i bez žádosti certifikované osoby změnit certifikát
vydaný hodnotícím a certifikačním subjektem, je-li
dán důvod pro změnu podle věty první a hodnotící
a certifikační subjekt změnu certifikátu v přiměřené
době neprovedl.

(5) Ministerstvo zruší jím vydaný certifikát
nebo certifikát vydaný hodnotícím a certifikačním
subjektem, pokud certifikovaná osoba přestane
splňovat podmínky pro vydání certifikátu nebo při
závažném porušení povinností stanovených tímto
zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evrop-
ské unie1),2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva
o zrušení certifikátu nemá odkladný účinek.“.

21. Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které
znějí:

„§ 10a

(1) Jen osoba, která k tomu má povolení minis-
terstva, může vykonávat zneškodňování fluorova-
ných skleníkových plynů nebo regeneraci fluorova-
ných skleníkových plynů.

(2) Jen osoba, která k tomu má povolení minis-
terstva, může v oblasti regulovaných látek vykonávat

a) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci
výrobků,

b) regeneraci regulovaných látek,

c) zneškodňování regulovaných látek, nebo

d) provoz zvláštního skladu halonů.

(3) Žádost o vydání povolení musí vedle obec-
ných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo od-
straňování odpadů,

b) doklad o školení fyzických osob provádějících
znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňová-
ní regulovaných látek,

c) popis použité technologie a

d) v případě žádosti o povolení k činnosti podle
odstavce 1 způsob zneškodňování fluorova-
ných skleníkových plynů a v případě žádosti
o povolení k činnosti podle odstavce 2 písm. c)
způsob zneškodňování regulovaných látek.

(4) Ministerstvo v povolení stanoví podmínky
pro nakládání s regulovanými látkami nebo fluoro-
vanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsa-
hujícími tyto látky nebo plyny. Ministerstvo změní
povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít
podstatný vliv na činnost osoby, které bylo povolení
vydáno.

(5) Ministerstvo zruší povolení při závažném
porušení podmínek stanovených v povolení nebo
povinností stanovených tímto zákonem anebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie1),2). Odvolání
proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení
nemá odkladný účinek. Osoba, které ministerstvo
zrušilo povolení, může opětovně podat žádost o vy-
dání povolení k téže činnosti, ke které jí bylo po-
volení zrušeno, nejdříve po uplynutí 3 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.

§ 10b

(1) Certifikát nebo povolení zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

b) zánikem právnické osoby,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
certifikátu nebo povolení, nebo

d) dnem doručení oznámení o ukončení činnosti
ministerstvu.

(2) Při výkonu činností podle § 10 odst. 1 a 2
a § 10a odst. 1 a 2 musí certifikovaná osoba nebo
osoba, které bylo vydáno povolení, dodržovat po-
stupy stanovené tímto zákonem, prováděcím práv-
ním předpisem a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie1),2) a dodržovat podmínky stanovené
v povolení.

(3) Provozovatel mobilní technologie znovuzís-
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kávání regulovaných látek a fluorovaných skleníko-
vých plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení
musí oznámit České inspekci životního prostředí
alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení
mobilní technologie znovuzískávání regulovaných
látek a fluorovaných skleníkových plynů při re-
cyklaci výrobků domácího chlazení do zařízení ke
sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa vý-
konu činnosti, stupně úpravy, datum zahájení čin-
nosti a datum jejího předpokládaného ukončení.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah po-
žadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci
nebo zneškodňování regulovaných látek a postupy
pro činnosti podle § 10 odst. 1 a 2 a § 10a odst. 1
a 2, s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těs-
nosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo
systémů požární ochrany obsahujících fluorované
skleníkové plyny, a obsahové náležitosti a způsob
vydávání certifikátů vydávaných hodnotícím a certi-
fikačním subjektem nebo ministerstvem.“.

22. V § 11 odst. 1 písm. a) až c) a § 17 odst. 2
písm. a) až c) se číslo „200“ nahrazuje číslem „100“.

23. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmen a)
a b) doplňují slova „nebo fluorovaných skleníko-
vých plynů obsažených v zařízení“.

24. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slovo „zne-
škodní“ vkládají slova „nebo zregeneruje“.

25. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) znovuzíská, recykluje, regeneruje, zneškodní
nebo uvede poprvé na trh na území České
republiky, s výjimkou dovozu, regulované
látky,“.

26. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Informační systém certifikovaných osob

(1) Informační systém certifikovaných osob je
informačním systémem veřejné správy. Jeho správ-
cem je ministerstvo.

(2) V informačním systému certifikovaných
osob se vedou tyto údaje:

a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo obchodní firma certifikované osoby,

b) číslo certifikátu a datum jeho vydání,

c) adresa sídla nebo místa podnikání certifikované
osoby a

d) identifikační číslo osoby, je-li přiděleno.

(3) V případě, že jde o certifikát vydaný fyzické
osobě, která není podnikající fyzickou osobou, se
v informačním systému certifikovaných osob vedou
pouze údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

(4) Údaje do informačního systému certifikova-
ných osob zapisuje a aktualizuje ministerstvo.

(5) Údaje z informačního systému certifikova-
ných osob uvedené v odstavci 2 jsou zveřejňovány
na internetových stránkách ministerstva.

(6) Ministerstvo bez zbytečného odkladu za-
píše do informačního systému certifikovaných osob
i osobu certifikovanou v jiném členském státě
Evropské unie, která o to požádá a předá minister-
stvu kopii certifikátu.“.

27. V § 14 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ na-
hrazuje slovy „5 odst. 3 nebo v § 7 odst. 1“.

28. V § 15 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

„b) v rozporu s § 4a použije, prodá, bezplatně pře-
vede, smění nebo uskladní nádobu na jedno
použití pro fluorované skleníkové plyny,

c) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9
odst. 1 bez povolení,

d) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2 bez
certifikátu,“.

29. V § 15 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2
bez povolení,“.

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

30. V § 15 odst. 1 se na konci písmene f) do-
plňuje slovo „nebo“.

31. V § 15 odst. 1 se na konci písmene g) slo-
vo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zru-
šuje.

32. V § 15 odst. 2 písm. a) a v § 16 odst. 1
písm. a) se slova „certifikované osobě“ nahrazují
slovy „osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2
písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných
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látek oprávněna podle právních předpisů platných
v jiném členském státě Evropské unie,“.

33. V § 15 odst. 6 písm. a) se slova „a), e) ne-
bo f)“ nahrazují slovy „a), b) nebo e) až g)“.

34. V § 15 odst. 6 písm. c) se slova „b) až d)
nebo g)“ nahrazují slovy „c) a d)“.

35. V § 17 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

„b) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9
odst. 1 bez povolení,

c) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2
bez certifikátu nebo prostřednictvím osoby,
která není certifikovanou osobou, nebo

d) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2
bez povolení nebo prostřednictvím osoby, která
k tomu nemá povolení.“.

36. V § 17 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

37. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4a použi-
je, prodá, bezplatně převede, smění nebo uskladní
nádobu na jedno použití pro fluorované skleníkové
plyny.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

38. V § 17 odst. 3 se na konci textu písmen a)
a b) doplňují slova „nebo fluorovaných skleníko-
vých plynů obsažených v zařízení“.

39. V § 17 odst. 3 písm. c) se za slovo
„zneškodní“ vkládají slova „nebo zregeneruje“.

40. V § 17 odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo 2“.

41. V § 17 odst. 4 písm. b) se číslo „2“ nahra-
zuje číslem „3“.

42. V § 17a se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Dovozce fluorovaných skleníkových ply-
nů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluo-
rované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 7 odst. 2 neuvede v příslušné ko-
lonce celního prohlášení množství plynu v tunách
ekvivalentu CO2.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

43. V § 17a odst. 6 písm. b) se slova „nebo 4“
nahrazují slovy „ , 4 nebo 5“.

44. V § 17b odst. 1 se slova „neuchová zá-
znamy v místě provozu zařízení“ nahrazují slovy
„nevede nebo neuchovává tyto záznamy v souladu
s požadavky stanovenými prováděcím právním
předpisem“.

45. V § 17b odst. 2 úvodní části ustanovení se
za slovo „Hodnotící“ vkládají slova „a certifikační“.

46. V § 17b odst. 2 písm. a) až d) a f) až h) se
text „8 odst. 4“ nahrazuje textem „8a odst. 1“.

47. V § 17b odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo v souladu s minimálními poža-
davky na teoretickou a praktickou zkoušku stanove-
nými prováděcím právním předpisem“.

48. V § 17b odst. 2 písmeno e) zní:

„e) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neposkytne
ministerstvu nebo neaktualizuje stanovené údaje
ve stanovené lhůtě,“.

49. V § 17b odst. 2 písm. i) se slova „8 odst. 5,
nebo“ nahrazují textem „8a odst. 2,“.

50. V § 17b odst. 2 písm. j) se slova „8 odst. 6
písm. a) nebo b)“ nahrazují textem „8a odst. 3“.

51. V § 17b se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které
zní:

„k) nevede záznamy nebo neuchovává záznamy po
dobu podle čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2015/2067.“.

52. V § 17b odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

53. V § 17b odst. 4 se za slovo „osoba“ vkládají
slova „nebo osoba, které bylo vydáno povolení,“
a text „§ 10 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 10b
odst. 2“.

54. V § 17b odst. 5 se text „§ 10 odst. 10“ na-
hrazuje textem „§ 10b odst. 3“.

55. V § 17b odst. 6 písm. a) se slova „až e)“
nahrazují slovy „až d)“.
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56. V § 17b odst. 6 písm. b) se slova „j), od-
stavce 3 písm. f),“ nahrazují slovy „k), odstavce 3
písm. e) nebo“.

57. V § 18a odst. 2 písm. f) se slovo „nebo“ na
konci písmene zrušuje.

58. V § 18a se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která
znějí:

„h) nepožádá o registraci v rejstříku kvót, je-li pro
ni registrace v rejstříku kvót povinná podle
čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 517/2014,

i) uvede na trh částečně fluorované uhlovodíky,
aniž by měla pro daný kalendářní rok přidělenu
kvótu podle čl. 16 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 517/2014, nebo

j) nezajistí, že množství fluorovaných skleníko-
vých plynů uváděných na trh v zařízeních plně-
ných předem je započítáno do systému kvót
podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 517/2014.“.

59. V § 18c odst. 4 úvodní části ustanovení se
za slovo „Hodnotící“ vkládají slova „a certifikační“.

60. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

„§ 19a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009 provo-
zuje hasicí přístroje nebo systémy požární
ochrany s obsahem halonů po uplynutí termínů
stanovených v příloze č. VI nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009,
nebo

b) do konečného data stanoveného přílohou č. VI
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1005/2009 nevyřadí z užívání hasicí přístroje
a systémy požární ochrany s obsahem halonů
a nezajistí jejich znovuzískání a regeneraci,
recyklaci nebo zneškodnění.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 1 500 000 Kč.“.

61. V § 22 písmeno d) zní:

„d) je správcem informačního systému certifikova-
ných osob,“.

62. V § 22 písm. g) se za slovo „hodnotící“
vkládají slova „a certifikační“.

63. V § 22 se za písmeno h) vkládají nová pís-
mena i) a j), která znějí:

„i) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro
činnosti podle § 10a odst. 1 a 2,

j) ruší certifikáty vydané hodnotícím a certifikač-
ním subjektem, pokud certifikovaná osoba pře-
stane splňovat podmínky pro vydání certifikátu,
nebo při závažném porušení povinností stano-
vených tímto zákonem anebo přímo použitel-
nými předpisy Evropské unie1) ,2),“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).

64. V § 23 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „1“.

65. V § 24 písm. a) se slova „podle § 7“ nahra-
zují slovy „podle § 5 a 7“.

66. V příloze bodě 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písme-
na g) až j).

67. V příloze bodě 3 se slova „neuvádějí údaje“
nahrazují slovy „neuvádí údaj“ a slova „a g)“ se zru-
šují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Hodnotící subjekt, kterému bylo vydáno po-
volení podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se považuje za hodnotící a certifikační subjekt
podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo
do dne nabytí právní moci povolení podle § 8 odst. 1
zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodnotící
subjekt podle věty první požádá o povolení podle
§ 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro hodno-
tící a certifikační subjekt před uplynutím lhůty podle
věty první, považuje se za hodnotící a certifikační
subjekt podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
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do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně roz-
hodnuto.

2. Certifikáty vydané podle § 10 odst. 2
písm. d) až g) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se považují za povolení podle § 10a odst. 2 písm. a)
až d) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení zahájené a pravomocně neskončené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se do-
končí a práva a povinnosti s ním související se posu-
zují podle zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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