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O B S A H :

134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolu-
financovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013

135. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

136. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/
/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

137. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/
/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

138. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

139. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

140. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

141. Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách)



134

ZÁKON

ze dne 20. března 2008

o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů
u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
liky:

§ 1

(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěry
od Evropské investiční banky na financování národních
podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního
programu doprava v programovém období 2007 –
2013 v celkové výši do 34 000 000 000 Kč. Jednotlivé
úvěry na základě úvěrových smluv, uzavíraných
s Evropskou investniční bankou, budou splatné ve
lhůtě do 40 let ode dne podpisu příslušné smlouvy
o úvěru.

(2) Projektem spolufinancovaným z Operačního
programu doprava se rozumí projekt, pro který bylo

vydáno rozhodnutí Evropské komise o potvrzení pod-
pory, nebo pro který byla Ministerstvem dopravy
schválena podpora z Operačního programu doprava.

§ 2

O prostředky získané úvěry podle § 1 odst. 1 lze
překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené
zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve
kterém budou takto získané prostředky použity. O tuto
výši se v příslušném rozpočtovém roce změní saldo
státního rozpočtu a financující položky.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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135

ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 158e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/
/2001 Sb., se za slovo „spolčení“ vkládají slova
„ , pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 trest-

ního zákona, pro trestný čin podplácení podle § 161
trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkář-
ství podle § 162 trestního zákona“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě
České republiky

Čl. I

V § 4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České
republiky, se doplňuje odstavec 8, který včetně po-
známky pod čarou č. 25a zní:

„(8) Celní ředitelství České Budějovice vydává,
pozastavuje a zrušuje osvědčení oprávněného hospo-
dářského subjektu25a) a kontroluje, zda podmínky,
které musí oprávněný hospodářský subjekt splňovat,
trvají i po vydání osvědčení.

25a) Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října
1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.
Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. čer-
vence 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/
/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon

Čl. II

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona
č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/
/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001

Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zá-
kona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.
a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 320 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „zvláštní zákon“ vkládají slova „nebo přímo pou-
žitelný předpis Evropských společenství“.

2. V § 320 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje
bod 12, který včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:

„12. vydání, pozastavení a zrušení osvědčení
oprávněného hospodářského subjektu10c),

10c) Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října
1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.
Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. čer-
vence 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/
/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 10c a 10d se ozna-
čují jako poznámky pod čarou č. 12 a 13, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ná-
sledujícího měsíce po jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti

z provozu vozidla

Čl. I

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

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

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společentví1) a upravuje

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kan-
celář“), její právní postavení, organizaci a předmět
činnosti.

1) Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbli-
žování právních předpisů členských států týkajících se po-
jištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motoro-
vých vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ ta-
kové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnic Rady 72/
/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/14/ES.
Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motoro-

vých vozidel, ve znění směrnice Rady 90/232/EHS a směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motoro-
vých vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze
dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpověd-
nosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic
Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze
dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/
/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozi-
del.“.

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Po-
vinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v pří-
padě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“.

3. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:
„a) vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolej-

bus5); za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy,
potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené
nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka,
pokud nejsou schváleny jako druh vozidla moto-
cykl,

5) § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 193/2003 Sb.
Příloha k zákonu č. 56/2001 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování tech-
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nické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 197/2006 Sb.“.

4. V § 2 písm. b) se za slovo „bydlištěm“ vkládají
slova „nebo místem podnikání“.

5. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „anebo vozidlo, které bylo odesláno do České
republiky z jiného členského státu [písmeno l)], je-li
Česká republika státem cílového určení, a to po dobu
30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo pře-
vzala, i když vozidlo nebylo v České republice regis-
trováno,“.

6. V § 2 písm. c) se slova „bydlištěm nebo“ na-
hrazují slovy „bydlištěm nebo místem podnikání mimo
území České republiky, anebo“.

7. V § 2 písm. g) se slovo „nárok“ nahrazuje slo-
vem „právo“ a slova „podle tohoto zákona“ se zrušují.

8. V § 2 písmeno k) zní:

„k) zelenou kartou mezinárodní osvědčení prokazující
skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení,“.

9. V § 2 písm. m) bodě 1 se slova „značku nebo
jinou registrační značku vozidlo nese,“ nahrazují slovy
„značkou nebo jinou registrační značkou je vozidlo
opatřeno, bez ohledu na to, zda uvedená značka je
trvalá nebo dočasná,“.

10. V § 2 písm. m) bodě 3 se za slovo „vlastník“
vkládají slova „nebo spoluvlastník (dále jen „vlast-
ník“)“.

11. V § 2 písm. m) se na konci bodu 3 tečka na-
hrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. území státu, ve kterém došlo ke škodné udá-
losti, jestliže se jedná o vozidlo bez státní po-
znávací značky, přestože mělo být takovou
značkou opatřeno, nebo o vozidlo se státní
poznávací značkou či jinou registrační znač-
kou, která neodpovídá nebo přestala odpoví-
dat vozidlu, a to v případech poskytnutí plnění
podle § 24 odst. 2 písm. b).“.

12. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11 zní:

„§ 3

Pojistná smlouva

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné
smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Po-
jistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jest-
liže návrh na její uzavření neodporuje tomuto zákonu,

zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu4a) nebo po-
jistným podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se
mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen
tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení
nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu
škody z pojištění odpovědnosti, způsobené provozem
vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit11), po-
kud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojiš-
tění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem
přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému
orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku
a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení po-
jištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění
odpovědnosti.

(2) Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpo-
vědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo
řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon
jinak.

(3) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy,
týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistní-
kovi zelenou kartu.

(4) Pojistná smlouva obsahuje vždy
a) určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,
b) dobu trvání pojištění,
c) limit pojistného plnění,
d) výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho pla-

cení a
e) formu a místo oznámení škodné události; je-li po-

jištění odpovědnosti provozováno formou dočas-
ného poskytování služeb, rovněž adresu bydliště
nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zá-
stupce podle § 9b.

(5) Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy ne-
jsou známy některé údaje o vozidle, které však nezne-
možňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve
lhůtě, kterou pojistitel určí, nejpozději však do 15 dnů
ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů tý-
kajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojis-
titeli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

11) § 18 zákona č. 37/2004 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje.

13. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a a 11b znějí:

„§ 3a
Limity pojistného plnění

(1) Pro účely tohoto zákona se limitem pojistného
plnění rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při
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jedné škodné události. Limity pojistného plnění musí
být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně, a to způ-
sobem, který odpovídá členění limitů pojistného plnění
uvedenému v odstavci 2.

(2) Limit pojistného plnění musí odpovídat

a) při škodě podle § 6 odst. 2 písm. a) nejméně
35 000 000 Kč na každého zraněného nebo
usmrceného včetně náhrady nákladů vynalože-
ných na péči hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4,

b) při škodě podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) nejméně
35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených;
převyšuje-li součet nároků uplatněných více po-
škozenými limit pojistného plnění uvedený v po-
jistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich
snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků
všech poškozených.

§ 3b

Stanovení výše pojistného

(1) Pojistitel je povinen stanovit výši pojistného
tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazků vznik-
lých provozováním pojištění odpovědnosti a úhradu
příspěvků Kanceláři podle § 18 odst. 5, a to zejména
dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou tech-
nické rezervy podle zákona upravujícího pojišťovnic-
tví11a).

(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné
smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející
škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to
slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu
pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě vý-
platy pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Při
zohlednění předcházejícího škodného průběhu pojisti-
tel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti.
V takovém případě se při zohlednění předcházejícího
škodného průběhu doba přerušení pojištění odpověd-
nosti nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění.
Způsob stanovení výše pojistného předloží pojistitel ke
kontrole České národní bance na její písemné vyžádání,
a to včetně statistických údajů, na kterých je způsob
stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpo-
vědného pojistného matematika11b) o správnosti způ-
sobu stanovení výše pojistného.

11a) § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

11b) § 23 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.
a zákona č. 57/2006 Sb.“.

14. § 4 se zrušuje.

15. V § 5 odst. 2 větě první se slovo „minister-
stvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen
„ministerstvo“)“.

16. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 15 zní:

„(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný
právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši
podle občanského zákoníku15) poškozenému

a) způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,

b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zniče-
ním nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou od-
cizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji
opatrovat,

c) ušlý zisk,

d) účelně vynaložené náklady spojené s právním za-
stoupením při uplatňování nároků podle písmen a)
až c); v souvislosti se škodou podle písmene b)
nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty
podle § 9 odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí
anebo neoprávněného krácení pojistného plnění
pojistitelem,

pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a po-
kud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za
kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojiš-
tění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.

15) § 442 a následující občanského zákoníku.“.

17. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b znějí:

„(3) Škoda podle odstavce 2 písm. a) až c) se hradí
v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného
plnění stanoveného v pojistné smlouvě.

(4) Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj
uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný
a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených
na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravot-
ní pojištění15a), jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila
tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou poškoze-
nému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda
vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době
trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho
přerušení. To platí obdobně i v případě regresní ná-
hrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona
upravujícího nemocenské pojištění15b).

15a) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 137/2008 Sb.

15b) § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění zákona č. 585/2006 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5
až 8.

18. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „včetně náhrady nákladů vynaložených na péči
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hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regres-
ního nároku podle § 6 odst. 4“.

19. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Plnění za škodu způsobenou provozem vo-

zidla, v rozsahu, v jakém pojištěný za tuto škodu od-
povídá a kterou poškozený řádně prokázal, nelze od-
mítnout ani snížit s výjimkou případů uvedených
v tomto zákoně.“.

20. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „byl uplatněn
nárok“ nahrazují slovy „bylo uplatněno právo“.

21. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu
doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné
pro uplatnění práva poškozeného na plnění podle § 9
odst. 1, nejméně však

a) své jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště,
název nebo obchodní firmu a sídlo,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, ná-
zev nebo obchodní firmu a sídlo, popřípadě též
místo podnikání vlastníka vozidla,

c) obchodní firmu a sídlo pojistitele, popřípadě též
adresu sídla pobočky pojistitele v České republice,

d) číslo pojistné smlouvy a
e) jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozi-

del, státní poznávací značku vozidla, kterým byla
škoda způsobena.“.

22. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „na náhradu
škody“ nahrazují slovem „poškozeného“.

23. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „na náhradu
škody“ zrušují.

24. V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , anebo u kterých nebylo možno ve stanovené
lhůtě ukončit šetření“.

25. § 9a včetně nadpisu zní:

„§ 9a
Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě

(1) Pojistitel se sídlem na území České republiky
ustanoví v každém jiném členském státě svého škod-
ního zástupce. To platí i pro pojistitele se sídlem na
území jiného než členského státu (dále jen „třetí stát“)
s výjimkou těch členských států, ve kterých mu bylo
uděleno povolení k provozování pojištění odpověd-
nosti. Tento škodní zástupce musí mít, jde-li o fyzickou
osobu, bydliště nebo místo podnikání, a jde-li o práv-
nickou osobu, sídlo v členském státě, ve kterém byl
ustanoven.

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 projednává

jménem a na účet pojistitele škodné události, včetně
konečného vyřízení nároků vznesených poškozeným.
Za tím účelem shromažďuje informace nutné k proše-
tření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich
vypořádání, byla-li škoda způsobena provozem vozi-
dla,

a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpověd-
nosti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém
má poškozený bydliště, místo podnikání nebo
sídlo,

b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském
státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště,
místo podnikání nebo sídlo, a

c) došlo-li k této škodě v jiném členském státě, než je
stát, ve kterém má poškozený bydliště, místo pod-
nikání nebo sídlo, nebo

d) došlo-li k této škodě ve třetím státě, jehož kancelář
pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být
činný i pro více pojistitelů. Musí být oprávněn k zastu-
pování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořá-
dání nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen
jednat v úředním jazyce členského státu bydliště nebo
sídla poškozeného. Jmenování škodního zástupce podle
odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit
právo na náhradu škody přímo proti osobě, která tuto
škodu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.

(4) Jmenování škodního zástupce podle od-
stavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a činnost
škodního zástupce není považována za formu usazení
se na území jiného členského státu (dále jen „provo-
zovna“).

(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno,
popřípadě jména, a příjmení a adresu bydliště, místa
podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce po-
dle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo ob-
chodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnic-
kou osobu, stát jeho působnosti a všechny změny, a to
do 7 dnů ode dne jeho jmenování nebo provedení
změny. Kancelář tyto informace předává bez zbyteč-
ného odkladu příslušným národním informačním stře-
diskům členských států.“.

26. Za § 9a se vkládají nové § 9b až 9d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 9b

Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu
pro Českou republiku

(1) Pojistitel se sídlem na území jiného členského
státu, který provozuje pojištění odpovědnosti na území
České republiky na základě svobody dočasně poskyto-
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vat služby, je povinen ustanovit v České republice
svého škodního zástupce.

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 jménem a na
účet pojistitele projednává škodné události, včetně ko-
nečného vyřízení poškozeným vznesených nároků. Za
tím účelem shromažďuje informace nutné k prošetření
nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypo-
řádání, byla-li škoda způsobena provozem vozidla,

a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpověd-
nosti, má-li poškozený bydliště, místo podnikání
nebo sídlo v České republice, a

b) došlo-li k této škodě na území členského státu
nebo jiného státu podle § 6 odst. 5 nebo 6.

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být
činný i pro více pojistitelů. Musí být oprávněn k zastu-
pování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořá-
dání oprávněných nároků poškozeného v plném roz-
sahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování
škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo
poškozeného uplatnit právo na náhradu škody přímo
proti osobě, která tuto škodu způsobila, nebo proti pří-
slušnému pojistiteli.

(4) Jmenování škodního zástupce podle od-
stavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a činnost
škodního zástupce není považována za provozovnu.

(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno,
popřípadě jména, a příjmení a adresu bydliště, místa
podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce po-
dle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo ob-
chodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnic-
kou osobu, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování.
Všechny změny týkající se tohoto škodního zástupce
je pojistitel povinen oznámit Kanceláři, a to do 7 dnů
ode dne provedení této změny.

(6) Škodní zástupce podle odstavce 1 zastupuje
pojistitele podle odstavce 1 ve vztahu ke Kanceláři ve
věcech upravených v § 15 a v § 24 odst. 7 a 9, i když
jednatelské oprávnění podle § 18 odst. 9 přísluší jiné
osobě.

§ 9c
Škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku

(1) Škodní zástupce ustanovený v souladu s prá-
vem Evropských společenství1) v České republice po-
jišťovnou, které bylo uděleno v jiném členském státě
než České republice povolení k provozování pojištění
odpovědnosti a která v České republice pojištění od-
povědnosti neprovozuje, projednává jménem této po-
jišťovny a na její účet škodné události, včetně náhrady
škody způsobené poškozenému provozem vozidla,

a) ke kterému pojišťovna sjednala pojištění odpověd-

nosti, má-li poškozený bydliště, místo podnikání
nebo sídlo v České republice,

b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě
než v České republice a

c) došlo-li k této škodě v jiném členském státě než
v České republice, nebo

d) došlo-li k této škodě ve třetím státě, jehož kancelář
pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 shromaž-
ďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného
a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda
způsobena provozem vozidla, pokud pojišťovna sjed-
nala pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla
účinné v době vzniku škodné události. Musí být opráv-
něn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému,
k vypořádání oprávněných nároků poškozeného
v plném rozsahu a schopen jednat v českém jazyce.
Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevy-
lučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu
škody přímo proti osobě, která tuto škodu způsobila,
nebo proti příslušné pojišťovně.

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 ve vztahu
k poškozenému vykonává práva a povinnosti pojistitele
podle tohoto zákona, a to včetně zastupování pojišťov-
ny před soudy při rozhodování o těchto právech či
povinnostech.

(4) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být
činný i pro více pojišťoven. Jeho jmenování není zříze-
ním pobočky pojišťovny a činnost škodního zástupce
není považována za provozovnu.

§ 9d

Provozuje-li pojišťovna pojištění odpovědnosti na
území České republiky na základě práva zřizovat po-
bočky jako pojistitel se sídlem v jiném členském státě,
má se za to, že povinnosti škodního zástupce podle § 9c
odst. 1 až 3 plní vedoucí této pobočky na území České
republiky, pokud pojišťovna neustanovila jako škod-
ního zástupce pro jí sjednaná pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, které má obvyklé stanoviště v jiném
členském státě než v České republice, jinou osobu. Pro-
vozuje-li pojišťovna pojištění odpovědnosti na území
České republiky na základě svobody dočasně poskyto-
vat služby jako pojistitel podle § 9b odst. 1, má se za to,
že povinnosti škodního zástupce podle § 9c odst. 1 až 3
plní škodní zástupce podle § 9b, pokud pojišťovna ne-
ustanovila jako škodního zástupce pro jí sjednaná po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla, které má ob-
vyklé stanoviště v jiném členském státě než v České
republice, jinou osobu.“.

27. V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zru-
šuje.
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28. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Provozovatel vozidla odpovídá společně a ne-
rozdílně s pojištěným za pohledávku pojistitele na ná-
hradu vyplacené částky proti pojištěnému podle od-
stavce 1 písm. b) nebo f), neprokáže-li, že nemohl jed-
nání pojištěného ovlivnit. Právo na náhradu vyplacené
částky podle odstavce 1 písm. f) proti provozovateli
vozidla nevzniká v případě, kdy provozovatel vozidla
utrpěl v době, kdy vozidlo sám neřídil, škodu podle § 6
odst. 2, za kterou odpovídá pojištěný, a to do výše, ve
které mu podle tohoto zákona vzniklo právo na plnění
z pojištění odpovědnosti.“.

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

29. V § 10 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 3“
nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 4“.

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

„(6) Porušil-li pojištěný některou z povinností
uvedených v § 8 odst. 1 až 3, je pojistitel oprávněn na
něm požadovat úhradu nákladů spojených s šetřením
pojistné události nebo jiných nákladů vyvolaných po-
rušením těchto povinností. Tím není dotčeno právo
pojistitele na úhradu vyplacené částky podle odstavce 1
písm. e).“.

31. V § 11 odst. 3 se slova „podle § 6 odst. 3“
nahrazují slovy „podle § 6 odst. 4“ a slova „ , který
vydal zelenou kartu (§ 5 odst. 2)“ se nahrazují slovy
„uvedený v odstavci 2“.

32. V § 11 odst. 4 větě první a druhé se slovo „ná-
rok“ nahrazuje slovem „právo“.

33. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozi-

del, zaniklo; vozidlo zanikne okamžikem, kdy na-
stane nevratná změna znemožňující jeho provoz,“.

34. V § 12 odst. 1 písm. e) se za slova „doručené
pojistníkovi“ vkládají slova „a současně vlastníkovi tu-
zemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od po-
jistníka“.

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

„(3) Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci
vozidel, je dnem zániku pojištění odpovědnosti den
jeho trvalého vyřazení z evidence vozidel podle od-
stavce 1 písm. c) s výjimkou případu, kdy osoba opráv-
něná k tomuto evidenčnímu úkonu nemohla z důvodů
nezávislých na její vůli tuto povinnost splnit a jestliže ji
splnila bezodkladně, kdy tyto překážky pominuly. V ta-
kovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti
den, kdy takové vozidlo zaniklo.“.

36. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „doklad o po-
jištění a“ zrušují.

37. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) pojistitel povinen na základě písemné žádosti po-

jistníka vydat mu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího
doručení potvrzení o době trvání pojištění odpo-
vědnosti a o jeho škodném průběhu, jehož náleži-
tosti stanoví ministerstvo vyhláškou; ve stejné
lhůtě je pojistitel povinen vydat toto potvrzení
na žádost pojistníka kdykoli v době trvání pojiš-
tění, přičemž stejnou povinnost má pojistitel,
jedná-li se o žádost pojistníka o vydání potvrzení
o vrácení zelené karty pojistiteli.“.

38. V § 13 odst. 2 se ve větě první slova „za kterou
bylo pojistné zaplaceno“ nahrazují slovy „na kterou
bylo pojištění sjednáno“ a ve větě druhé se za slovo
„část“ vkládá slovo „zaplaceného“.

39. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Povinnost pojistníka podle odstavce 1 písm. a)

platí i v případě přerušení pojištění odpovědnosti.“.

40. V § 14 odstavec 1 zní:
„(1) Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou ři-

diče, který je držitelem platné zelené karty vydané v ci-
zím státě, a s výjimkou řidiče, jehož pojištění odpověd-
nosti na území všech členských států je zaručeno kan-
celáří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kan-
celáří pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla
(dále jen „hraniční pojištění“). Hraniční pojištění se
uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území
České republiky zaplacením pojistného, a to nejméně
na dobu 15 dnů. Bez hraničního pojištění nesmí Policie
České republiky umožnit jízdu takového vozidla na
území České republiky.“.

41. V § 14 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

42. V § 15 odst. 1 se za slova „o vzniku,“ vkládají
slova „době přerušení,“ a slova „uváděných v dokladu
o pojištění odpovědnosti“ se nahrazují slovy „ , které
stanoví ministerstvo vyhláškou“.

43. V § 15 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod
čarou č. 20 znějí:

„(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a ne-
byla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění
uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tu-
zemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději
uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojist-
né a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění
pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla
povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní po-
znávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení
o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o regis-
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traci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence.
Nelze-li splnit povinnost odevzdat státní poznávací
značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému
orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit přísluš-
nému orgánu evidence. Povinnost odevzdat státní po-
znávací značku a osvědčení o registraci vozidla přísluš-
nému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak
učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

(6) Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů
podle odstavců 1 a 3, že po zániku pojištění odpověd-
nosti nebyla uzavřena nová pojistná smlouva podle od-
stavce 5, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného od-
kladu orgánu evidence příslušnému podle registrace tu-
zemského vozidla, a to prostřednictvím Centrálního
registru vozidel. Na základě tohoto oznámení orgán
evidence ověří splnění povinnosti odevzdat státní po-
znávací značku a osvědčení o registraci vozidla; zjistí-li
nesplnění této povinnosti, postupuje podle zákona
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních
komunikacích20).

20) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

44. V § 15 odst. 9 se slova „§ 3 odst. 6“ nahrazují
slovy „§ 3b odst. 2“.

45. V § 15 odstavec 10 včetně poznámky pod ča-
rou č. 25 zní:

„(10) Zpracování osobních údajů pojistitelem
nebo Kanceláří v souvislosti s plněním povinností podle
tohoto zákona se považuje za zpracování nezbytné pro
dodržení právní povinnosti správce podle zákona upra-
vujícího ochranu osobních údajů25).

25) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

46. V § 15 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Bylo-li výsledkem správního řízení podle

odstavce 6 vyřazení vozidla z registru silničních vozi-
del, sdělí tuto skutečnost příslušný orgán evidence Kan-
celáři prostřednictvím Centrálního registru vozidel
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zby-
tečného odkladu po ukončení příslušného řízení.“.

47. V § 15a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) pojistitelích a jimi jmenovaných škodních zástup-

cích podle § 9a.“.

48. V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) škodních zástupcích podle § 9b a 9c.“.

49. V § 15a odst. 3 písmeno c) zní:
„c) škodním zástupci podle § 9a nebo § 9b,“.

50. V § 15a odst. 4 se za slovo „republika,“ vklá-
dají slova „a informace o škodních zástupcích podle
§ 9c“.

51. V § 16 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez

pojištění odpovědnosti,
b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 ne-

odevzdá státní poznávací značku a osvědčení o re-
gistraci vozidla, nebo

c) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepřed-
loží zelenou kartu, nebo doklad o hraničním po-
jištění.“.

52. V § 16 odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze

uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč, za přestupek
podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 2 500 Kč do
20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c)
pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč. V blokovém řízení
lze za přestupek podle odstavce 1 písm. c) uložit po-
kutu do 1 500 Kč. V příkazním řízení lze za přestupek
podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5 000 Kč.“.

53. V § 16a odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez

pojištění odpovědnosti, nebo
b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 ne-

odevzdá státní poznávací značku a osvědčení o re-
gistraci vozidla.“.

54. V § 16a odstavec 2 zní:
„(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se

uloží pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta od 2 500 Kč do
20 000 Kč. V příkazním řízení lze za přestupek podle
odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5 000 Kč.“.

55. V § 16b odstavec 3 zní:
„(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-

likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Přestupek podle
§ 16 odst. 1 nelze projednat, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se
o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.“.

56. V § 16b odstavec 4 zní:
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„(4) Správní delikty podle § 16 a 16a v prvním
stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) může
projednávat Policie České republiky v blokovém ří-
zení.“.

57. V § 16b odst. 5 se za slova „fyzické osoby“
vkládají slova „ , u podnikající fyzické osoby místem
jejího podnikání,“.

58. V § 16b se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpo-
vědnosti právnické osoby a ustanovení § 16 odst. 1
písm. c).“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

59. V § 16b odstavec 7 zní:
„(7) Pokuty vymáhá a vybírá orgán, který je ulo-

žil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je
hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty
uložené v blokovém řízení Policií České republiky jsou
příjmem státního rozpočtu; tyto pokuty na místě ne-
zaplacené vybírá a vymáhá orgán příslušný podle zá-
kona upravujícího Celní správu České republiky.“.

60. V § 17 odst. 1 větě první se slova „doklad
o pojištění nebo“ zrušují.

61. V § 17 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a vozidla s obvyklým stanovištěm na území ji-
ného než členského státu, pokud takové vozidlo vstu-
puje na území České republiky z území jiného člen-
ského státu“.

62. V § 17 odst. 4 se slova „než členského státu“
nahrazují slovy „státu než České republiky“.

63. V § 18 odst. 1 se věty první, druhá a třetí na-
hrazují větami „Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů
jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář je práv-
nickou osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna
vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

64. V § 18 odst. 2 písm. h) se věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.

65. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí
právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým
bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojiš-
tění odpovědnosti, nebo dnem zahájení činnosti v tomto
pojistném odvětví na území České republiky pojistite-
lem z jiného členského státu. Vznik členství je pojistitel,
jemuž bylo uděleno povolení k provozování pojištění
odpovědnosti Českou národní bankou, povinen bez

zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři. Pojis-
titel se sídlem v jiném členském státě je povinen bez
zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři v pří-
padě provozování pojištění odpovědnosti na území
České republiky

a) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění
odpovědnosti na území České republiky prostřed-
nictvím pobočky zřízené na území České repu-
bliky a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození a adresu pro doručování osoby opráv-
něné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li
o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název
a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění
odpovědnosti na území České republiky na zá-
kladě svobody dočasně poskytovat služby a jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a ad-
resu pro doručování osoby oprávněné jednat jmé-
nem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou
osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-
-li o právnickou osobu,

c) den skutečného zahájení nebo den ukončení čin-
nosti v pojištění odpovědnosti na území České re-
publiky, a to nejpozději v tento den,

d) změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči
Kanceláři, a to nejpozději v den nabytí účinnosti
této změny.“.

66. V § 18 odst. 4 se slovo „nabytím“ nahrazuje
slovy „dnem nabytí“, slova „nebo dnem, kdy pojišťov-
na z jiného členského státu pozbyla oprávnění k pro-
vozování pojištění odpovědnosti na území České repu-
bliky“ se zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta
„Pojistiteli se sídlem v jiném členském státě, který pro-
vozuje pojištění odpovědnosti na území České repu-
bliky, členství v Kanceláři zaniká dnem ukončení této
činnosti.“.

67. V § 18 odstavec 7 zní:
„(7) Česká národní banka bez zbytečného od-

kladu sdělí Kanceláři jí známé skutečnosti podle od-
stavců 3 a 4. Pokud Česká národní banka podle zákona
upravujícího pojišťovnictví pozastaví pojistiteli opráv-
nění k uzavírání pojistných smluv v pojištění odpověd-
nosti nebo nařídí pojistiteli převést pojistný kmen po-
jištění odpovědnosti, oznámí tuto skutečnost bez zby-
tečného odkladu Kanceláři.“.

68. V § 18 se za odstavec 7 vkládají nové od-
stavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Zjistí-li Kancelář porušení povinnosti vůči
Kanceláři stanovené tímto zákonem jejímu členu, je
povinna takovou skutečnost bez zbytečného odkladu
sdělit České národní bance.

(9) Do doby než Kancelář obdrží písemné sdělení
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pojistitele se sídlem mimo území České republiky o jed-
natelském oprávnění jiné osoby, jedná s Kanceláří jmé-
nem tohoto pojistitele

a) vedoucí pobočky zřízené na území České repu-
bliky, je-li pojištění odpovědnosti provozováno
jejím prostřednictvím, nebo

b) škodní zástupce pro Českou republiku podle § 9b,
je-li pojištění odpovědnosti provozováno na zá-
kladě svobody dočasně poskytovat služby.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

69. V § 18a odst. 1 písm. a) se slova „a adresu“
nahrazují slovy „ , popřípadě jména, příjmení a adresu
bydliště nebo místo podnikání nebo obchodní firmu,
anebo název a sídlo“.

70. V § 18a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliš-

tě nebo místo podnikání, anebo název a sídlo
škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c,“.

71. V § 18a odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „jiném“ a slova „než České republice“ zrušují
a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje středníkem
a doplňují se slova „pokud jde o škodního zástupce
podle § 9b, také na území státu uvedeného v § 6 odst. 5
nebo 6.“.

72. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Odstavce 1 až 3 se použijí i v případě poško-

zeného s bydlištěm nebo sídlem v jiném než členském
státě, pokud by v daném státě byly poškozenému s by-
dlištěm nebo sídlem na území České republiky poskyt-
nuty stejné informace.“.

73. V § 24 odstavec 1 zní:
„(1) Garanční fond se tvoří z pojistného za hra-

niční pojištění podle § 14, z příspěvků pojistitelů podle
§ 18 odst. 5, z přijatých náhrad podle § 24 odst. 7 a 9
a z přijatých příspěvků podle § 24c.“.

74. V § 24 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) plnění za škodu způsobenou provozem nezjiště-

ného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná
osoba; plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku
vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne
Kancelář pouze tehdy, pokud současně s touto
škodou byla poškozenému způsobena i závažná
škoda na zdraví a pokud škoda podle § 6 odst. 2
písm. b) nebo ušlém zisku přesáhla 10 000 Kč,

b) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za
kterou odpovídá osoba bez pojištění odpověd-
nosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn po-
jištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,“.

75. V § 24 odst. 2 písm. c) se za slovo „provo-
zem“ vkládá slovo „tuzemského“.

76. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla,
které bylo odesláno z jiného členského státu do
České republiky jako státu cílového určení, ne-
bylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpo-
vědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události
došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující
osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo
v České republice registrováno.“.

77. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Za závažnou škodu na zdraví podle od-
stavce 2 písm. a) se považuje usmrcení nebo těžká újma
na zdraví, anebo škoda na zdraví trvalého charakteru,
která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.“.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4
až 11.

78. V § 24 odst. 4 větě první se slova „písm. a)
až e)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a g)“.

79. V § 24 odst. 6 větě první se číslo „3“ nahrazuje
číslem „5“ a věta druhá se zrušuje.

80. V § 24 odstavec 7 zní:

„(7) Vznikne-li mezi Kanceláří a pojistitelem, po-
případě ministerstvem v případech uvedených v § 11,
spor o tom, kdo má poškozenému plnit, poskytne po-
škozenému úhradu prokázané škody Kancelář. Pokud
z dalšího šetření vyplyne, že plnění mělo být zcela nebo
částečně poskytnuto pojistitelem, popřípadě minister-
stvem, je pojistitel, popřípadě ministerstvo, povinen
Kanceláři poskytnuté plnění nahradit.“.

81. V § 24 odst. 8 se za slova „písm. a) až c)“
vkládají slova „a g)“ a slova „v § 3 odst. 4“ se nahrazují
slovy „v § 3a odst. 2“.

82. V § 24 odst. 9 větě první se slovo „nárok“
nahrazuje slovem „právo“, slova „písm. a) a b)“ se na-
hrazují slovy „písm. a), b) a g)“ a slovo „nároku“ se
nahrazuje slovy „tohoto práva; odpovídá-li za škodu
více osob, pak za takovou pohledávku Kanceláře od-
povídají tyto osoby společně a nerozdílně“.

83. V § 24 odst. 9 se za větu druhou vkládají věty
„To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění od-
povědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d). Řidič
nebo provozovatel vozidla odpovídají společně a neroz-
dílně ve smyslu věty druhé, pokud odpovídají za škodu
uvedenou v odstavci 2 písm. a) a b).“.

84. V § 24 odst. 9 větě poslední se slova „písm. b)“
nahrazují slovy „písm. c)“.

85. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene a)
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doplňují slova „nejedná-li se o úhradu podle od-
stavce 7,“.

86. V § 24 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „9“.

87. § 24a včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

„§ 24a

(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář ná-
hradní plnění, jestliže

a) pojistitel nesplnil povinnost ve lhůtě podle § 9
odst. 3,

b) pojistitel se sídlem v jiném členském státě, než je
Česká republika, neustanovil v České republice
škodního zástupce podle § 9b, nebo

c) pojišťovna neustanovila v České republice škod-
ního zástupce podle § 9c.

(2) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. b) se
poskytuje poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na
území České republiky v případě škodné události způ-
sobené provozem vozidla, pokud

a) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho
provozu byla uzavřena u pojistitele provozujícího
pojištění odpovědnosti na základě práva dočasně
poskytovat služby,

b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v České
republice a

c) škodná událost vznikla na území členského státu,
nebo na území jiného státu podle § 6 odst. 5
nebo 6.

(3) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. c) se
poskytuje poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na
území České republiky v případě škodné události způ-
sobené provozem vozidla, pokud

a) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho
provozu byla uzavřena u pojišťovny podle § 9c,

b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v jiném
členském státě než České republice a

c) škodná událost vznikla na území členského státu,
nebo na území třetího státu, jehož kancelář pojis-
titelů se připojila k systému zelených karet.

(4) Náhradní plnění poskytuje Kancelář poškoze-
nému na základě jeho písemné žádosti.

(5) Poškozený nemá proti Kanceláři právo na ná-
hradní plnění, jestliže

a) již předložil žádost o náhradu škody přímo pojis-
titeli podle § 9b odst. 1, který uzavřel pojistnou
smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vo-
zidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
nebo přímo škodnímu zástupci pojistitele podle

§ 9b a jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této
žádosti obdržel vyjádření některého z nich,

b) již předložil žádost o náhradu škody přímo pojiš-
ťovně podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož
provozem byla škoda způsobena, nebo přímo
škodnímu zástupci této pojišťovny podle § 9c
a jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této žá-
dosti obdržel vyjádření některého z nich, nebo

c) bylo v dané věci zahájeno soudní řízení přímo
proti pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo proti pojiš-
ťovně podle § 9c.

(6) Kancelář je povinna poškozenému plnit nebo
sdělit důvody, pro které plnění snížila nebo odmítla, do
2 měsíců ode dne obdržení žádosti o náhradní plnění.
Tuto žádost odloží, pokud do doby jejího vyřízení po-
jistitel podle § 9b odst. 1, anebo pojišťovna podle § 9c
přímo nebo prostřednictvím ustanoveného škodního
zástupce podle § 9b nebo § 9c poskytne poškozenému
náhradu vzniklé škody nebo mu sdělí důvody, pro
které svoje plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit.

(7) Kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení
žádosti o náhradní plnění písemně sdělí

a) pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo pojišťovně podle
§ 9c nebo jejich škodnímu zástupci podle § 9b
nebo § 9c,

b) orgánu pověřenému vyřizováním žádostí o ná-
hradní plnění v členském státě sídla pojišťovny po-
dle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojiš-
tění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož pro-
vozem byla způsobena škoda, nebo

c) osobě, která za škodu odpovídá, je-li známa,
že obdržela žádost od poškozeného a že tuto žádost
vyřídí do 2 měsíců ode dne jejího obdržení.

(8) Kancelář má právo na náhradu vyplacené
částky náhradního plnění od orgánu pověřeného vyři-
zováním žádostí o náhradní plnění v členském státě
sídla pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou
smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla,
jehož provozem byla způsobena škoda.

(9) Výplatou náhradního plnění přecházejí práva
poškozeného vůči osobě, která způsobila škodu, nebo
vůči jejímu pojistiteli podle § 9a nebo § 9b odst. 1,
anebo její pojišťovně podle § 9c na Kancelář.

(10) Jestliže příslušný orgán jiného členského
státu, než je Česká republika, poskytl v souladu s prá-
vem Evropských společenství27) náhradní plnění po-
škozenému s bydlištěm nebo sídlem v tomtéž členském
státě a uplatnil své právo na náhradu tohoto plnění
proti Kanceláři, Kancelář takto uplatněné právo uspo-
kojí bez zbytečného odkladu za předpokladu, že vo-
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zidlo, jehož provozem byla způsobena škoda, mělo
v době vzniku škodné události obvyklé stanoviště na
území České republiky.

27) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/
/ES.“.

88. V § 24b odst. 3 se slova „odst. 7 a 8“ nahrazují
slovy „odst. 9 a 10“.

89. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně
poznámky pod čarou č. 27a zní:

„§ 24c

(1) Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojiš-
tění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlast-
ník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za
dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu
s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první
odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla
jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem.
Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlast-
níkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být
zapsán v registru silničních vozidel27a) v době, kdy bylo
vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To
neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo
podle § 12 odst. 1 písm. d).

(2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vy-
počtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro
daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo pro-
vozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na
jeho uplatnění a vymáhání. Výše denních sazeb pro
jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zá-
konu.

(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vy-
chází Kancelář z porovnání údajů podle § 15 odst. 3.

(4) Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na
adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má
i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do
15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozo-
vatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této
výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle od-

stavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla
výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek
nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři
prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu
s tímto zákonem.

(5) Úhradou příspěvku není dotčena povinnost
podle § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 15 odst. 5, ani právo
Kanceláře podle § 24 odst. 9.

(6) Adresu podle odstavce 4 sdělí Kanceláři na její
žádost příslušný orgán evidence, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

27a) § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 56/2001 Sb.“.

90. V § 25 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „podle zákona upravujícího pojišťovnic-
tví“.

91. V § 25 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

92. V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „a ve lhůtě
podle zvláštního právního předpisu10)“ zrušují.

93. V § 26 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují
větou „Nebyl-li nikdo ze spoluvlastníků písemně po-
věřen, plní povinnosti podle věty první všichni spolu-
vlastníci společně a nerozdílně.“.

94. V § 26 odstavec 2 zní:

„(2) V případě smrti vlastníka vozidla vykonává
povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona až
do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dě-
dictví jeho dědic, v případě více dědiců ten, který
k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo
pověřen, pak tyto povinnosti vykonává správce dědic-
tví. Nebyl-li nikdo z více dědiců pověřen ani nebyl
určen správce dědictví, vykonávají povinnosti vlastníka
vozidla dědici společně a nerozdílně. V případě smrti
pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění od-
povědnosti do doby nabytí právní moci usnesení o na-
bytí dědictví na dědice společně a nerozdílně.“.

95. K zákonu č. 168/1999 Sb. se doplňuje příloha,
která zní:
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„Příloha k zákonu č. 168/1999 Sb.

Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely § 24c odst. 2

Druh vozidla Denní
sazba v Kč

1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20

2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30

3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50

4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70

5. autobus 160

6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo
s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130

7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo
přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300

8. speciální vozidlo 80

9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30

10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40

11. ostatní vozidla 60“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dnem 1. června 2012 se limit pojistného plnění
u pojistných smluv o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla, uzavřených přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s limitem pojist-
ného plnění nižším, než je limit pojistného plnění nově
stanovený podle § 3a odst. 2 písm. b) zákona č. 168/
/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, zvyšuje na úroveň stanovenou zákonem
č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. V souvislosti se zvýšením limitu pojistného
plnění podle § 3a odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999
Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, má pojistitel právo nově stanovit výši pojistného.
Pokud pojistník nesouhlasí s výší nově stanoveného
pojistného, má ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení ná-

vrhu pojistitele na změnu výše pojistného právo pojist-
nou smlouvu vypovědět.

3. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi zelenou
kartu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, pokud mu ji nevydal přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona na jeho žádost podle dosavadní
právní úpravy.

4. Doklady o pojištění odpovědnosti vydané po-
dle dosavadní právní úpravy pozbývají platnosti dnem
31. prosince 2008.

5. V řízení o správních deliktech spáchaných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postu-
puje podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
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jištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá
z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. IV

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnic-
tví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/
/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002
Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007
Sb., se mění takto:

1. V § 5a odst. 6 písm. d) se za slovo „pojištění“
vkládají slova „odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla“.

2. V § 5a odst. 6 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; tento škodní zástupce musí splňovat
podmínky stanovené zákonem upravujícím pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozi-
dla2b).“.
Poznámka pod čarou č. 2b zní:

„2b) § 9b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla), ve znění zákona č. 137/2008 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2b se označuje jako
poznámka pod čarou č. 2d.

3. V § 5c odst. 3 písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 2c zní:
„h) pojišťovna z třetího státu předloží seznam škod-

ních zástupců podle zákona upravujícího pojištění
odpovědnosti za škodu z provozu vozidla2c), jest-
liže má být provozováno pojištění podle pojistné-
ho odvětví č. 10 písmeno a) uvedeného v části B
přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

2c) § 9a zákona č. 168/1999 Sb.,ve znění zákona č. 137/2008 Sb.“.

4. V § 13 odst. 4 se slova „písm. f)“ nahrazují
slovy „písm. g)“.

5. V § 35a odst. 2 písm. c) se slova „zvláštního
právního předpisu12a)“ nahrazují slovy „zákona upra-
vujícího činnost pojišťovacích zprostředkovatelů
a samostatných likvidátorů pojistných událostí2a)“.

6. V § 35a odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod
čarou č. 12e znějí:

„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo po-
dle odstavce 2 písm. c) uloží Česká národní banka po-
kutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle od-
stavce 2 písm. a) a b) pokutu do 50 000 000 Kč. Za
správní delikt podle odstavce 3 uloží Česká národní
banka pokutu do 50 000 Kč.

(5) Česká kancelář pojistitelů se dopustí správního
deliktu, jestliže nesplní povinnost poskytnout náhradní
plnění podle zákona upravujícího pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla12e). Za tento správní delikt
uloží Česká národní banka České kanceláři pojistitelů
pokutu do 50 000 Kč.

12e) § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/
/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.“.

7. V § 39 odst. 1 větě třetí se za slova „platebními
systémy“ vkládají slova „a sdělení takto získaných in-
formací s dopadem do činnosti České kanceláře pojis-
titelů její správní radě“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.
a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 písm. c) se za slova „(dále jen
„pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“)“ vkládají
slova „sdělené Českou kanceláří pojistitelů nebo touto
kanceláří vrácené registru silničních motorových vozi-
del a přípojných vozidel, a to“ a slova „uvedených v do-
kladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,“ se
nahrazují slovy „stanovených zákonem upravujícím
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) § 15 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 57/2004 Sb. a zákona
č. 137/2008 Sb.“.
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2. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „sjednáno“ na-
hrazuje slovy „splněna povinnost“.

3. V § 38 odst. 1 písm. d) se slovo „sjednáno“ na-
hrazuje slovy „splněna povinnost“.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VI
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., § 55 zní:

„§ 55
Náhrada nákladů na péči hrazenou

ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku
protiprávního jednání vůči pojištěnci

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí
osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou

ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku
zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči
pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů
zdravotní pojišťovny.

(2) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou
ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou zdravot-
nická zařízení povinna oznámit příslušné zdravotní po-
jišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým
poskytla zdravotní péči, pokud mají důvodné pode-
zření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způso-
beny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Ozna-
movací povinnost mají i orgány Policie České repu-
bliky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povin-
nost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne,
kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

(3) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze
zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou orgány
ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vy-
žádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsled-
cích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto
orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.

(4) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou
ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou orgán
inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny
poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně
výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hro-
madných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

(5) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou
ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 se údaje po-
dle předchozích odstavců poskytují bezplatně.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června
2008 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde
o § 24 odst. 1, a bodu 89, pokud jde o § 24c, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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138

ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních sou-
visejících se zákazem chemických zbraní a o změně
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.
a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. j) se čárka za slovem „zpracová-
vání“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „ , dovoz nebo
vývoz“ se zrušují.

2. V § 2 se na konci textu písmene k) doplňují
slova „ , nebo prostor k výrobě určitých organických
chemických látek“.

3. V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje
středníkem a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) převodem výstup stanovených látek z území Čes-
ké republiky nebo vstup stanovených látek na
území České republiky.“.

4. V § 3 odst. 2 se slovo „Dovoz“ nahrazuje slo-
vem „Převod“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „z nálezu“ nahrazují slovy
„na nález“, za slovo „sdělí“ se vkládají slova „Hasič-
skému záchrannému sboru České republiky a“.

6. V § 5 odst. 1 se slovo „dovoz“ nahrazuje slo-
vem „převod“.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá
se stanovenými látkami k ochranným účelům, je po-
vinna ohlásit Úřadu údaje o činnostech uskutečňova-
ných k těmto účelům v uplynulém kalendářním roce do

31. ledna následujícího roku. Obsah hlášení stanoví
Úřad prováděcím právním předpisem.“.

8. V § 7 odst. 2 se slova „Kritéria pro zařazování
stanovených látek do seznamu včetně seznamů“ nahra-
zují slovem „Seznamy“.

9. V § 7a odst. 1 se slovo „ , dovozem“ zrušuje.

10. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceu-
tickým nebo ochranným účelům“.

11. V § 8 odst. 2 se za slova „zbraní a“ vkládá
slovo „o“.

12. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a pou-
žití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod
č. 94/1997 Sb.“.

13. V § 9 odst. 2 písm. a) se slovo „sídlo“ nahra-
zuje slovy „místo usazení“ a slova „České republiky“
se nahrazují slovy „některého z členských států Evrop-
ské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru“.

14. V § 9 odst. 3 se slova „ , nebo počet provozů,
ve kterých se výroba uskutečňuje, nepřesáhne počet,
který stanoví Úřad vyhláškou“ nahrazují slovy „a po-
kud se výroba vysoce nebezpečných látek uskutečňuje
v objektech stanovených prováděcím právním předpi-
sem“.

15. V § 9 odstavec 4 zní:
„(4) Úřad licenci neudělí,

a) byla-li žadateli v uplynulých deseti letech přede
dnem podání žádosti o vydání licence odňata, nebo

b) je-li to v rozporu s bezpečnostními zájmy České
republiky; stanovisko, zda je udělení licence v sou-
ladu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vni-
tra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské
zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a infor-
mace; tyto orgány jsou povinny se k žádosti o vy-
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dání licence písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne,
kdy jim byl doručen stejnopis žádosti Úřadu, jinak
se má za to, že s udělením licence souhlasí.“.

16. V § 10 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 2a zní:
„b) státní občanství členského státu Evropské unie, ji-

ného smluvního státu Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru, Švýcarské konfederace nebo
jiného státu, pokud jde o osobu oprávněnou
k uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu2a),

2a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a a 2b se označují
jako poznámky pod čarou č. 2b a 2c, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

17. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „trvalý pobyt“
nahrazují slovy „skutečnost, že se trvale zdržuje“.

18. V § 10 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky
pod čarou č. 2b zní:
„f) odborná způsobilost pro nakládání s nebezpeč-

nými chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické podle zvlášt-
ního právního předpisu2b),

2b) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b a 2c se označují
jako poznámky pod čarou č. 2c a 2d, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

19. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) 3 roky praxe v oblasti oborů chemie.“.

20. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo „sídlo“ nahra-
zuje slovy „místo usazení“ a na konci textu písmene a)
se doplňují slova „ , bylo-li přiděleno“.

21. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpo-

vědného zástupce, na které se trvale zdržuje,“.

22. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , popřípadě rozhodnutí o uznání od-
borné kvalifikace podle zvláštního právního předpi-
su2a)“.

23. V § 12 odst. 2 písm. e) se číslo „18“ nahrazuje
číslem „25a“.

24. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně po-
známky pod čarou č. 2c zní:

„h) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného
zdraví o zařazení pracoviště do kategorie z hlediska
rizikovosti pro zdraví podle zvláštního právního
předpisu2c).

2c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2c a 2d se označují
jako poznámky pod čarou č. 2d a 2e, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

25. V § 13 odst. 3 písm. a) se slovo „sídlo“ nahra-
zuje slovy „místo usazení“ a na konci textu písmene a)
se doplňují slova „ , bylo-li přiděleno“.

26. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpo-
vědného zástupce, na které se trvale zdržuje,“.

27. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 2d zní:

„(4) Licence není třeba k záchranným pracím
směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního
působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo
k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků
způsobených mimořádnou událostí2d); osoba provádě-
jící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí
jejich provádění Policii České republiky a Úřadu.

2d) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2d a 2e se označují
jako poznámky pod čarou č. 2e a 2f, a to včetně odkazů
na poznámky pod čarou.

28. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) výkon oprávnění držitele licence je v rozporu
s bezpečnostními zájmy České republiky; stano-
visko, zda je výkon oprávnění držitele licence
v rozporu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Minister-
stvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vo-
jenské zpravodajství nebo Úřad pro zahraniční
styky a informace.“.

29. § 17 včetně nadpisu zní:
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„§ 17
Převod vysoce nebezpečných látek

(1) Převod vysoce nebezpečných látek je možný
jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek
stanovených touto Úmluvou.

(2) Údaje o předpokládaném převodu vysoce ne-
bezpečných látek je držitel licence povinen ohlásit
Úřadu nejpozději do 40 dnů před jeho uskutečněním.“.

30. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18
Ohlašování vysoce nebezpečných látek

Držitel licence je povinen ohlásit Úřadu údaje o na-
kládání s vysoce nebezpečnými látkami za uplynulý
kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje
o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní
rok každoročně do 31. srpna běžného roku. Údaje,
které je držitel licence povinen ohlásit, stanoví prová-
děcí právní předpis.“.

31. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , který tuto informaci neprodleně sdělí Hasič-
skému záchrannému sboru České republiky a Úřadu“.

32. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá

s nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství
nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncen-
traci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě, zpraco-
vání, spotřebě a převodu nebezpečných látek za uply-
nulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku
a údaje o předpokládané výrobě, zpracování a spotřebě
nebezpečných látek pro následující kalendářní rok kaž-
doročně do 31. srpna běžného roku.“.

33. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství
nebezpečných látek, koncentraci nebezpečných látek
ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle od-
stavců 1 a 2.“.

35. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

36. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22
Převod nebezpečných látek

(1) Fyzická nebo právnická osoba může převádět
nebezpečné látky z členských států nebo do členských
států Úmluvy.

(2) Nebezpečné látky lze převádět ze států nebo
do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, pouze
za podmínky, že nebezpečné látky nepřekračují stano-
venou koncentraci ve směsi s jinými látkami a splňují
stanovený způsob balení výrobků. Prováděcí právní
předpis stanoví koncentraci nebezpečné látky ve směsi
s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících
nebezpečné látky.“.

37. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá
s méně nebezpečnými látkami a překročí stanovené
množství méně nebezpečných látek nebo jejich stano-
venou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o vý-
robě a převodu méně nebezpečných látek za uplynulý
kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje
o předpokládané výrobě méně nebezpečných látek pro
následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna
běžného roku.“.

38. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

39. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství
méně nebezpečných látek, koncentraci méně nebezpeč-
ných látek ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení
podle odstavců 1 a 2.“.

40. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.

41. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Převod méně nebezpečných látek z území
České republiky

(1) Při převodu méně nebezpečných látek do
států, které nejsou členy Úmluvy, je fyzická nebo práv-
nická osoba povinna zajistit prohlášení příjemce, který
má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do dal-
šího státu a budou užity jen k účelům uvedeným v § 6.

(2) Méně nebezpečné látky, které nepřekračují sta-
novenou koncentraci ve směsi s jinými látkami nebo
splňují stanovený způsob balení výrobků, lze převádět
do států, které nejsou členy Úmluvy, bez povinnosti
zajistit prohlášení příjemce podle odstavce 1. Prováděcí
právní předpis stanoví koncentraci méně nebezpečné
látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků
obsahujících méně nebezpečné látky.“.

42. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hla-
va V, která včetně nadpisu zní:
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„HLAVA V

EVIDENCE STANOVENÝCH LÁTEK

§ 25a

(1) Držitel licence, fyzická nebo právnická osoba,
která nakládá s nebezpečnými látkami, a fyzická nebo
právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými
látkami, jsou povinni

a) průběžně vést evidenci stanovených látek v pí-
semné nebo elektronické podobě,

b) na požádání předložit evidenci Úřadu k nahléd-
nutí,

c) při skončení nakládání se stanovenými látkami evi-
denci bez zbytečného odkladu předat Úřadu.

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence sta-
noví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI
a VII.

43. V § 26 odstavec 1 zní:
„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí

v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých
organických chemických látek, které nejsou stanove-
nými látkami, nebo více než 30 tun určité organické
chemické látky, která není stanovenou látkou, ale ob-
sahuje fosfor, síru nebo fluor, je povinna ohlásit Úřadu
tuto skutečnost do 31. ledna následujícího roku.“.

44. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah hlá-

šení podle odstavců 1 a 2.“.

45. § 27 zní:

„§ 27

Pokud Policie České republiky, Vojenská policie
nebo Vězeňská služba České republiky používají ve své
činnosti chemické látky k zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti, jsou povinny ohlásit název používané
chemické látky. Tyto údaje a změny v nich se ohlašují
Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo
změně údajů.“.

46. V § 28 odst. 1 se za slova „stanovenými lát-
kami“ vkládají slova „ , které vyrábí určité organické
chemické látky,“.

47. § 32 až 34 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 6 znějí:

„Správní delikty

§ 32
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo dů-
vodné podezření na nález chemické zbraně nebo
zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález
vysoce nebezpečné látky,

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nena-
loží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou
určil Úřad, nebo

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či
jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu che-
mických zbraní nebo projektování, výstavby a uží-
vání provozů pro výrobu těchto zbraní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle od-
stavce 1 písm. b) a c) pokutu do 1 000 000 Kč.

§ 33
Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

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

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo dů-
vodné podezření na nález chemické zbraně nebo
zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález
vysoce nebezpečné látky,

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nena-
loží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou
určí Úřad,

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či
jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu che-
mických zbraní nebo projektování, výstavby a uží-
vání provozů pro výrobu těchto zbraní,

d) nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez li-
cence udělené Úřadem,

e) jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami,
nesplní ohlašovací povinnost podle § 20,

f) jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými
látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 23,
nebo

g) jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním
roce více než 200 tun určitých organických che-
mických látek, které nejsou stanovenými látkami,
nebo více než 30 tun určité organické chemické
látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje
fosfor, síru nebo fluor, nesplní ohlašovací povin-
nost podle § 26.

(2) Držitel licence se dopustí správního deliktu
tím, že

a) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle
§ 16 písm. a),

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo
c) nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2.
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(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podni-
kající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými lát-
kami, nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 25a
odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v roz-
poru s § 25a odst. 1 písm. b) nepředloží evidenci Úřadu
k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c)
nepředá Úřadu evidenci stanovených látek po skončení
nakládání.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 30 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. d),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. b) a c),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 2,
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce 3,
e) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. a).

§ 34
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se při-
hlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způ-
sobu jeho spáchání, okolnostem, za nichž byl spáchán,
a k jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do tří let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do deseti let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává v prvním stupni Úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Úřad a vymáhá celní úřad. Pří-
jem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

6) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

48. V § 35 se odstavce 1, 5, 8 a 9 včetně poznámky
pod čarou č. 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3, dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako od-
stavce 4 a 5.

49. V § 35 odst. 4 se slova „vývozu a dovozu“
nahrazují slovem „převodu“ a slova „zvláštním záko-
nem“ se nahrazují slovy „zvláštními právními před-
pisy7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských
společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvo-
jího užití.“.

50. V § 35 odstavec 5 zní:

„(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 2,
§ 7 odst. 2, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2,
§ 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4.“.

51. V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu si
poskytují údaje týkající se udělování licencí a povolení
pro stanovené látky. Navzájem se neprodleně informují
o skutečnostech významných pro udělování licencí, po-
volení a kontrolu dodržování Úmluvy a tohoto zá-
kona.“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o některých opatřeních souvisejících se zákazem che-
mických zbraní, se zrušuje.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vzta-
zích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/
/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001
Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb.,
zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/
/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zá-
kona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona

č. 296/2007 Sb., věta druhá zní: „Bezúplatné užívání lze
sjednat jen s osobami, které se nezabývají podniká-
ním44a), a pouze k zajištění výkonu státní správy v pře-
nesené působnosti anebo pro účely sociální, humani-
tární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integro-
vaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kul-
turní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče
o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestov-
ních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„K překročení hranice1f) s členským státem Evropské
unie lze jako cestovní doklad použít i občanský prů-
kaz1d).“.

Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

„1d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat
a pobývat na území členských států, o změně nařízení
(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/
/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/
/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „staršímu 5 let“ zrušuje.

3. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 11 odst. 1 se slova „starším 5 let a“ zrušují.

5. V § 11 odst. 2 se část věty za středníkem včetně
středníku zrušuje.

6. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 11 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy
„1 a 2“.

8. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo
„2“ nahrazuje číslem „3“.

9. V § 20 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

10. V § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2
písm. d) se slova „a druh“ nahrazují slovy „ , druh,
datum vydání a doba platnosti“ a na konci textu se
doplňují slova „a datum a místo ohlášení jeho ztráty
nebo odcizení“.

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze zákonů
jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o azylu

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona
č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb.,
zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007
Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se
mění takto:

1. V § 61 odst. 2 se slova „ve věku 5 až“ nahrazují
slovem „mladšímu“.

2. V § 61 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 63 odst. 2 se slova „a 5“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území
České republiky

Čl. IV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004
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Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007
Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 111 odst. 2, v § 160 odst. 2 písm. e)
a v § 164 odst. 1 písm. g) se slova „a 4“ zrušují.

2. V § 113 odst. 1 se slova „ve věku 5 až“ nahra-
zují slovem „mladším“.

3. V § 113 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4
až 9.

4. V § 115 odst. 3 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „7“.

5. V § 158 odst. 1 písm. b) se na konci textu bo-
du 13 doplňují slova „a o datu ohlášení ztráty nebo
odcizení dokladu“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, 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. a zákona č. 38/2008 Sb., se mění takto:

1. V části IX v položce 115 písmena a) a b) znějí:
„a) Vydání cestovního pasu se strojově

čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 600
– občanům mladším 15 let Kč 100

b) Vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů Kč 1 500
– občanům mladším 15 let Kč 1 000“.

2. V části IX v položce 115 písm. g) se slova „star-
ším 5 let a“ zrušují.

3. V části IX v položce 115 písmeno h) zní:

„h) Vydání cizineckého pasu bez
strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat Kč 1 500

– cizincům mladším 15 let Kč 1 000“.

4. V části XII v položce 157 písmeno a) zní:

„a) Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 1 200

– občanům mladším 15 let Kč 400“.

5. V části XII v položce 157 písmeno d) zní:

„d) Vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat Kč 1 600

– občanům mladším 15 let Kč 1 100“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 136/2006 Sb.

Čl. VI

V části první čl. II bodě 5, v části druhé čl. V bodě 2
a v části třetí čl. VII bodě 2 zákona č. 136/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních
dokladů, se slova „1. května 2008“ nahrazují slovy
„1. dubna 2009“.

Čl. VII

1. Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem
dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze
podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa
trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března
2009.

2. V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem
dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje
o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna
2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového ces-
tovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní do-
klad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím
údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti
o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometric-
kými údaji.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozo-
vání zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách), se mění takto:

V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení,

která chovají méně než 20 druhů volně žijících
savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož
hlavní činností není vystavování volně žijících ži-
vočichů pro veřejnost,“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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