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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Částka 20

Rozeslána dne 16. února 2012

Cena Kč 40,–

O B S A H:
52. Zák o n , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53. Zák o n , kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
54. Zák o n , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
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Částka 20

52
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. I
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.,
zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 písm. e) bodě 5, § 4
odst. 3, § 6 odst. 3, § 8 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a),
§ 10 odst. 4, § 11 odst. 2, nadpisu § 18, § 18 odst. 1,
§ 28 odst. 2 písm. b), c), g), h), k) a l), § 29a odst. 1
písm. b), § 30 odst. 2 a odst. 3 písm. c) a d) a v § 36b
odst. 3 písm. a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
3. V § 1 odst. 2 se vkládá písmeno j), které včetně
poznámky pod čarou č. 20) zní:
„j) držitele modré karty Evropské unie20),
20

) Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/
/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 22 odst. 6 se věty první až třetí nahrazují
větami „Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) se
předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat

předložení originálu dokladu uvedeného v odstavci 3
písm. a) k nahlédnutí. Má-li uznávací orgán pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje u dokladů uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) předložení
v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné
pravost kopií ověřit prostřednictvím administrativní
spolupráce.“.
5. V § 22 odst. 8 se slova „ověřena příslušným
zastupitelským úřadem České republiky a ministerstvem zahraničních věcí nebo příslušným orgánem takového třetího státu“ nahrazují slovy „ověřena ministerstvem zahraničních věcí tohoto třetího státu nebo
příslušným orgánem takového třetího státu a následně
příslušným zastupitelským úřadem České republiky“.
6. V § 26 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Uchazeč, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, může vykonávat regulovanou činnost, která je stejného nebo srovnatelného obsahu jako
činnost, pro kterou získal odbornou kvalifikaci v členském státě původu.“.
7. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; součástí informačního systému pro
uznávání odborné kvalifikace je také samostatná evidence osob dočasně nebo příležitostně poskytujících
služby v regulovaných činnostech podle hlavy VIII“.
8. V § 28 odst. 2 písm. k) se slovo „přechodný“
nahrazuje slovem „příležitostný“.
9. V § 28 odst. 3 se za slova „národního koordinátora“ vkládají slova „uznávání odborných kvalifikací“ a slova „pro obecný systém uznávání kvalifikací“
se zrušují.
10. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová
písmena c) a d), která znějí:
„c) vede evidenci podle § 36a odst. 9 a poskytuje údaje
z této evidence ministerstvu prostřednictvím informačního systému pro uznávání odborné kvalifikace [§ 28 odst. 2 písm. e)],
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d) z evidence podle § 36a odst. 9 vydává na žádost
úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v evidenci
určitý zápis není, pokud žadatel osvědčí právní zájem,“.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena e)
až j).
11. V § 36a odst. 1 se slova „podle odstavců 2 až 4
a 6“ nahrazují slovy „podle odstavců 2 až 5 a 8“.
12. V § 36a odstavec 4 zní:
„(4) Uchazeč je povinen před tím, než začne vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit tuto skutečnost uznávacímu
orgánu. Oznámení obsahuje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče, datum narození a státní občanství,
b) název regulované činnosti, kterou bude vykonávat,
a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která
je obsahově nejbližší,
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pozastaveno; ustanovení § 22 odst. 7 se použije
obdobně,
c) doklad o odborné kvalifikaci; ustanovení § 22
odst. 4, 5, 6 věty první a třetí, odst. 7 a 8 se použijí
obdobně,
d) doklad podle odstavce 2, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována; ustanovení § 22 odst. 4, 5, 6 věty první a třetí, odst. 7 a 8
se použijí obdobně,
e) doklad podle odstavce 3, vyžaduje-li se pro výkon
regulované činnosti v České republice doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu regulované činnosti; ustanovení § 22 odst. 7
a 8 se použijí obdobně.
(6) Ministerstvo informuje o splnění oznamovací
povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7
a 8.

c) údaj o odborné kvalifikaci a v případech podle odstavce 2 také o výkonu předmětné činnosti nebo
regulovaném vzdělávání,

14. V § 36a odst. 7 se za slova „nebo odstavce 4“
vkládají slova „a 5“.

d) údaje o zaměstnavateli usazeném v jiném členském
státě Evropské unie, pokud je uchazeč vyslán na
území České republiky v rámci poskytování služeb tímto zaměstnavatelem, v rozsahu:

15. V § 36a odst. 8 se slova „v odstavci 4“ nahrazují slovy „v odstavci 5“.

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, členský stát usazení, adresa místa podnikání, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
nebo

„(9) Uznávací orgán eviduje údaje o uchazeči a jím
oznámených skutečnostech v samostatné evidenci.
Každé oznámení opatřuje uznávací orgán evidenčním
číslem, datem oznámení, datem doručení úplného
oznámení uznávacímu orgánu a údajem o platnosti
oznámení.“.

2. název, sídlo a stát usazení, je-li zaměstnavatelem
právnická osoba.“.
13. V § 36a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) K oznámení podle odstavce 4 uchazeč přiloží:
a) průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost uchazeče, případně i doklad potvrzující
právní postavení uvedené v § 1 odst. 2; ustanovení
§ 22 odst. 6 věty první a druhé a odst. 7 se použijí
obdobně,
b) doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními
předpisy vykonává předmětnou činnost a že mu
oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně

16. V § 36a se doplňuje odstavec 9, který zní:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců České republiky

Čl. II
V § 5 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se slova „doklady
nebo jejich úředně ověřené opisy či kopie prokazující“
nahrazují slovy „kopie dokladů prokazujících“.
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b) místo výkonu auditorské činnosti,

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o auditorech

c) předpokládanou dobu výkonu auditorské činnosti,

Čl. III

d) adresu pro doručování písemností na území České
republiky.“.

V § 10 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), odstavec 5 zní:

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

„(5) Oznámení podle odstavce 4 obsahuje kromě
náležitostí a dokladů podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace též
a) druh auditorské činnosti, kterou fyzická osoba
hodlá provádět,

Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode
dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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53
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

7. V nadpisu § 4 se za slovo „Úplné“ vkládá slovo
„profesní“.

ČÁST PRVNÍ

8. V § 4 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení,
§ 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a) a d), § 10 odst. 4 a v § 11
odst. 3 se za slovo „úplné“ vkládá slovo „profesní“.

Změna zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
Čl. I
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve
znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. c) a d), § 2 písm. d), f), g), h)
a k), § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2
písm. c), § 6 odst. 3 písm. a), b), d), e) a h), nadpisu § 7
a 8, § 10 odst. 1 písm. d), e), f) a i), § 10 odst. 3, § 11
odst. 1 písm. a), b) a g), § 11 odst. 3, § 12 odst. 2, § 13
odst. 1, § 15 písm. e), § 16 odst. 4, § 17 odst. 3 a 4, § 18
odst. 1, 2 a 3, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2 písm. e), § 19
odst. 5 a v § 23 písm. e) a f) se slovo „dílčí“ nahrazuje
slovem „profesní“.
2. V § 2 písm. c) se za slovo „úplnou“ vkládá
slovo „profesní“.
3. V § 2 písm. e) a v § 23 písm. b) se za slovo
„úplných“ vkládají slova „profesních kvalifikací“.
4. V § 2 písm. e), § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 5
odst. 1, § 6 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 úvodní části
ustanovení, § 6 odst. 3 písm. e), § 18 odst. 4 a v § 23
písm. b) se slovo „dílčích“ nahrazuje slovem „profesních“.

9. V § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 6 odst. 2 úvodní
části ustanovení se za slovo „úplných“ vkládá slovo
„profesních“.
10. V § 4 odst. 3 a v § 6 odst. 2 písm. b) se za
slovo „úplná“ vkládá slovo „profesní“.
11. V nadpisu § 5, § 5 odst. 2 a 3 a v § 21 se slovo
„Dílčí“ nahrazuje slovem „Profesní“.
12. V § 6 odst. 1 se slova „Národní ústav odborného vzdělávání v Praze (dále jen „Ústav“)“ nahrazují
slovy „zřízenou k tomuto účelu ministerstvem (dále jen
„organizace ministerstva“)“.
13. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „kvalifikaci
úplnou“ nahrazují slovy „úplnou profesní kvalifikaci“.
14. V § 6 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 4 zní:
„c) určení vazby na konkrétní povolání4), pro která
prokazuje daná profesní kvalifikace odbornou
způsobilost,
4

) Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

15. V § 6 odst. 3 písm. g) se slova „dané dílčí kvalifikace“ nahrazují slovy „osvědčení o dané profesní
kvalifikaci“.
16. V § 7 odst. 2 a 4 a v § 8 odst. 3 a 5 se slovo
„Ústav“ nahrazuje slovy „organizace ministerstva“.

5. V § 2 písm. j) se slovo „orgánem“ nahrazuje
slovy „osobou, vykonávající funkci orgánu“.

17. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „odpovídající
dané dílčí kvalifikaci“ nahrazují slovy „vyžadované
k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci“.

6. V § 3 se slova „kvalifikací úplných“ nahrazují
slovy „úplných profesních kvalifikací“.

18. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „posledních
5 letech daňové“ nahrazují slovy „evidenci daní“.
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19. V § 10 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
20. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Podnikající fyzická osoba může určit ze
svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k ní
v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, jednu
nebo více fyzických osob, o kterých doloží, že splňují
podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a budou
provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele
jako autorizovaní zástupci.“.
21. § 11 včetně nadpisu zní:
„§ 11
Podmínky pro udělení autorizace
právnickým osobám
(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická
osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli, jestliže
a) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu
příslušné profesní kvalifikace,
b) určí ze svých členů, společníků, osob, které vykonávají funkci orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a)
až e) a bude provádět činnost autorizované osoby
jménem žadatele jako autorizovaný zástupce,
c) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech
prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno
insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu
po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení
konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
d) nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) osoby, které vykonávají funkci statutárního
orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),
f) požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící
standard.

Částka 20

(2) Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) lze nahradit čestným prohlášením žadatele. Splnění podmínky uvedené v odstavci 1
písm. e) se prokazuje u fyzických osob výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem
vydaným příslušným orgánem země jejího původu
nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě
zdržovala v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců.
Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu
zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením.
(3) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1
písm. c) až e) se nevyžaduje v případě právnické osoby,
která vykonává činnost školy a má na základě zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru
vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou ověřováno. Skutečnost, že fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) splňuje podmínky uvedené v § 10
odst. 1 písm. a) až d), může právnická osoba uvedená
ve větě prvé tohoto ustanovení doložit i čestným prohlášením.“.
22. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo podnikající fyzickou osobu“.
23. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový
přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky.“.
24. V § 15, § 16 odst. 5 a v § 22 písm. d) se slovo
„Ústavu“ nahrazuje slovy „organizaci ministerstva“.
25. V § 15 písm. b) se za slova „autorizované osoby“ vkládají slova „ , případně jména, příjmení a data
narození autorizovaných zástupců fyzické podnikající
osoby“.
26. V § 16 odst. 1 písm. a) se za slova „jedná-li se
o fyzickou“ vkládají slova „nebo podnikající fyzickou“.
27. V § 17 odst. 1 se slova „vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace“ nahrazují slovy
„vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci“ a slovo „dílčí“ se nahrazuje slovem „profesní“.
28. V § 17 se na konci textu odstavce 2 doplňují
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slova „ , nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost19)“.
Poznámka pod čarou č. 19 zní:
„19) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.“.

29. V § 17 odstavec 6 zní:
„(6) Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení
přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě,
že je v hodnotícím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může
si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.“.
30. V § 18 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce
autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby
s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněný
jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby
ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů,
kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací
pro danou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci
oprávněným jménem této právnické nebo podnikající
fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou být členy
téže zkušební komise.
(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební
komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná
fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované fyzické podnikající nebo právnické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, které byla žádost
uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných
fyzických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných
fyzických podnikajících nebo právnických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání
zkoušky.
(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen
prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní
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způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti,
anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč předmětné doklady nedoloží,
nebude ke zkoušce připuštěn.“.
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
31. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li uchazečem osoba, která předložením
platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo
dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže
získání některé odborné způsobilosti shodující se co
do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již
dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při
konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost
byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených
hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce
splnit.“.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7
až 13.
32. V § 18 odst. 8 a v § 25 odst. 3 se slova „11
a 12“ nahrazují slovy „12 a 13“.
33. V § 19 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
34. V § 20 odst. 4 se slova „autorizující orgán,
který opakovanou zkoušku nařídil“ nahrazují slovy
„autorizovaná osoba“.
35. V § 22 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) projednávají správní delikty.“.
36. V části první se za hlavu VI vkládá nová
hlava VII, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 20 zní:
„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 24a
(1) Fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době
platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,
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b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14
odst. 3,

do 1 roku, ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let, ode dne, kdy byl spáchán.

c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.

d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8
nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku
úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 24b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako autorizovaná osoba dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době
platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává autorizující orgán příslušný podle
§ 2 písm. k).
20

) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VIII.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydaná podle
zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osvědčení
o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14
odst. 3,
c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8
nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku
úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.

ČÁST DRUHÁ
Změna školského zákona
Čl. III
V § 113b odst. 1 a 2 a v § 113c odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 242/2008
Sb., se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.

ČÁST TŘETÍ
§ 24c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení

Změna živnostenského zákona
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
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zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona
č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/
/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona
č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/
/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/
/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011
Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. ag) se slova „dílčí kvalifi-
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kace“ nahrazují slovy „osvědčení o profesní kvalifikaci“.
2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „dokladem“ vkládají slova „nebo doklady“.
3. V § 21 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod
čarou č. 23q zní:
„f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou
pro odpovídající povolání stanoveny v Národní
soustavě kvalifikací23q).
23q

) Zákon č. 179/2006 Sb.“.

4. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Průvodcovská činnost horská“ a „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ ve druhém
sloupci, příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře“, „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých
detektivů“ ve druhém sloupci a v příloze č. 5 u živnosti
„Průvodcovská činnost horská“, „Masérské, rekondiční
a regenerační služby“, „Ostraha majetku a osob“
a „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci
se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. V
V § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb. a zákona
č. 393/2007 Sb., se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI
V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona
č. 206/2009 Sb., písmena j) a k) znějí:
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„j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění
ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích)
za každou kvalifikaci

Kč

k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu j)

Kč

1 500
500“.

Poznámka pod čarou č. 26a se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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54
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/
/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 300/2009 Sb. a zákona č. 331/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. e) a l), § 5 odst. 1
písm. h), § 5 odst. 6, § 6 odst. 5, § 18 odst. 1 písm. e),
§ 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 4
písm. c) úvodní části ustanovení, § 23 odst. 2 písm. e),
§ 24 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 2
a 3, § 28 odst. 3 písm. a) až c), § 35 odst. 3 písm. a),
§ 35a odst. 2 písm. c), § 35a odst. 4, § 35b odst. 2
písm. c), § 35b odst. 4, § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 40 odst. 2 a 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 odst. 1 se za slova „druhů pěstovaných
rostlin“ vkládají slova „uvedených v druhovém seznamu“.
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje
věta „Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna
2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění
směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.“.
4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , nebo oblast, se kterou je směs osiv
určená k ochraně přirozeného prostředí přirozeně spojena“.
5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až w), která znějí:
„s) směsí osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí směs, která smí obsahovat osivo krmných
plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně

druhů neuvedených v druhovém seznamu, a která
je uváděna do oběhu za účelem ochrany přirozeného prostředí v souvislosti se zachováním genetických zdrojů rostlin,
t) zdrojovou oblastí evropsky významná lokalita5a)
nebo zvláště chráněné území5a),
u) lokalitou sběru část zdrojové oblasti, ve které byl
uskutečněn sběr osiva pro směs osiv určenou
k ochraně přirozeného prostředí,
v) přímo sklízenou směsí směs osiv určená k ochraně
přirozeného prostředí získaná sběrem v lokalitě
sběru,
w) směsí z odděleně pěstovaných složek směs osiv
určená k ochraně přirozeného prostředí získaná
smísením osiva jednotlivých složek, které byly vypěstovány odděleně mimo lokalitu sběru z osiva
získaného sběrem v lokalitě sběru; tato směs obsahuje rody, druhy a případně poddruhy, které
jsou typické pro dané stanoviště v lokalitě sběru.“.
6. V § 3a odst. 3 a v § 5 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) registrační nebo evidenční číslo žadatele přidělené
podle § 16 odst. 7,“.
7. V § 3b odstavec 4 zní:
„(4) Způsob určení nejvyššího celkového množství osiva každé uchovávané odrůdy uváděné do oběhu
a způsob určení nejvyššího celkového množství osiva
všech uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do
oběhu za vegetační období u zemědělských druhů stanoví prováděcí právní předpis. Dodavatel, který vyrábí
rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem každého vegetačního období oznámit Ústavu výměru
a umístění množitelského porostu uchovávané odrůdy.
Pokud z těchto oznámení vyplývá, že nejvyšší přípustné množství osiva určené způsobem podle věty
první bude překročeno, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí rozmnožovací materiál, množství osiva, které může v příslušném vegetačním období uvést do oběhu, a to úměrně k množství,
o jehož uvedení do oběhu dodavatel původně žádal,
a v maximálním množství rovnajícím se nejvyšším pří-
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pustným množstvím určeným podle tohoto odstavce.
Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé vegetační
období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu.“.
8. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Podmínky pro uznání množitelského porostu
nebo rozmnožovacího materiálu jsou následující
a) odrůda splňuje tyto předpoklady:
1. je registrovaná,
2. její registrace byla zrušena, avšak dosud běží
lhůta podle § 37 odst. 4,
3. je zapsaná ve společném katalogu odrůd nebo
v případě ovocných rodů a druhů a révy také
alespoň v jednom z úředních seznamů odrůd
členských států, nebo
4. není registrovaná ani zapsaná ve společném katalogu odrůd, ale je množena dodavatelem jen
pro zahraničního odběratele, její dovoz byl podle § 18 odst. 4 povolen Ústavem, je uvedena
v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci
v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj, a existuje u ní úřední popis,
b) množitelský porost byl uznán podle § 5,
c) vzorek byl odebrán v souladu s technologickým
postupem, který stanoví ministerstvo vyhláškou,
d) byly provedeny úřední zkoušky nebo zkoušky
pod úředním dozorem potřebné ke zjištění vlastností osiva uvedených v § 3 odst. 2; tyto zkoušky
musí být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.“.
9. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3
až 8.
10. V § 5 odst. 5 se slova „podle odstavce 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 4“ a slova „Evropských
společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.
11. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Pokud Státní rostlinolékařská správa nařídí mimořádné rostlinolékařské opatření podle zvláštního právního předpisu5), může Ústav zrušit uznávací list na dotčený množitelský porost.“.
12. V § 5 odst. 7 se slova „odstavci 7“ nahrazují
slovy „odstavci 6“.
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13. V § 5 odst. 8 písm. e) se slova „odstavce 4“
nahrazují slovy „odstavce 3“.
14. V § 5 odst. 8 písm. f) se slova „odstavce 5“
nahrazují slovy „odstavce 4“.
15. V § 5 odst. 8 písm. g) se slova „odstavců 7 a 8“
nahrazují slovy „odstavců 6 a 7“.
16. V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 2
až 8.
17. V § 6 odst. 6 se slova „odstavci 7“ nahrazují
slovy „odstavci 5“.
18. V § 6 odstavec 7 zní:
„(7) Ústav v rámci řízení o uznání množitelského
porostu sadby brambor odebere vzorek na základě dodavatelem vyplněné návěsky vzorku pro stanovení
zdravotního stavu sadby brambor.“.
19. V § 12 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) osiv určená k ochraně přirozeného prostředí, která
může obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu; pro uvádění do oběhu
tohoto typu směsi se použije § 12a.“.
20. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7
a 8.
21. Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 12a
Uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí
(1) Směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu pouze na základě povolení
uděleného Ústavem. Při udělování tohoto povolení
Ústav na základě informací pověřené osoby3c) určí oblast původu dané směsi osiv. Směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu pouze
v této oblasti původu. V případě, že směs osiv určená
k ochraně přirozeného prostředí obsahuje jednu nebo
více uchovávaných odrůd, postupuje se podle § 3b
a 35a.
(2) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem každého vegetačního období oznámit Ústavu množství směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žá-
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dat o povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru osiva a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek navíc výměru a umístění plánovaných
lokalit množení osiva. Pokud z těchto oznámení vyplývá, že nejvyšší přípustné množství určené způsobem
podle odstavce 4 bude překročeno, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí rozmnožovací materiál, množství směsi osiv, které může v příslušném vegetačním období uvést do oběhu, a to
úměrně k množství směsi osiv, o jehož uvedení do
oběhu dodavatel původně žádal, a v maximálním
množství rovnajícím se nejvyššímu přípustnému množství určenému způsobem podle odstavce 4. Dodavatel
je povinen podat Ústavu za každé vegetační období
zprávu o množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí uvedeného do oběhu.
(3) Dodavatel uzavře obal směsi osiv uváděné do
oběhu takovým způsobem, aby nebylo možné jej otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop narušení na návěsce dodavatele nebo na
obalu. Součástí uzavíracího systému obalu musí být návěska dodavatele nebo plomba. Obal směsi osiv uváděné do oběhu musí být označen návěskou dodavatele
nebo potiskem obsahujícími tyto údaje:
a) slova „Pravidla a normy EU“,
b) označení dodavatele a jeho adresu, nebo jeho identifikační značku,
c) označení, zda se jedná o přímo sklízenou směs
osiv, nebo směs osiv z odděleně pěstovaných složek,
d) rok uzavření obalu vyjádřený slovy „Uzavřeno“
s následným doplněním příslušného roku vyjádřeného čtyřmístným číslem,
e) oblast původu směsi osiv,
f) zdrojovou oblast směsi osiv,
g) lokalitu sběru směsi osiv,
h) typ stanoviště v lokalitě sběru směsi osiv,
i) slova „směs osiv pícnin určená k ochraně přirozeného prostředí, která má být použita v oblasti se
stejným typem stanoviště, jako je v lokalitě sběru
této směsi, a to bez ohledu na biotické podmínky“,
j) číslo partie přidělené dodavatelem,
k) procentické hmotnostní podíly jednotlivých rostlinných druhů a poddruhů; v případě přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy,
které jsou typické pro typ stanoviště v lokalitě
sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv
význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
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l) čistou nebo hrubou hmotnost balení,
m) v případě, že byly použity granulované přípravky
na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné
přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností
klubíček nebo čistého osiva a celkovou hmotností,
n) v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti těch složek směsi, které
jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém
seznamu a které nesplňují požadavky na klíčivost
stanovené prováděcím právním předpisem; v případě, že je počet požadovaných hodnot klíčivosti
šest a více, postačuje uvést průměr těchto hodnot.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob určení
nejvyššího celkového množství směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí, které lze ročně uvádět
do oběhu.
§ 12b
Povolování směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí
(1) Ústav povolí uvádění přímo sklízené směsi
osiv určené k ochraně přirozeného prostředí do oběhu
za splnění těchto podmínek:
a) směs osiv byla ve zdrojové oblasti získána z lokality sběru, která nebyla oseta po dobu 40 let přede
dnem podání žádosti podle odstavce 3,
b) zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané
směsi osiv,
c) procentické podíly druhů a poddruhů, které jsou
typické pro daný typ stanoviště v dané lokalitě
sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv
význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
musí být vhodné pro obnovu daného typu stanoviště v dané lokalitě sběru,
d) klíčivost všech složek směsi osiv podle písmene c)
je na přibližně stejné úrovni, aby byl po vysetí
směsi osiv zachován v porostu původní poměr složek podle písmene c) a tím zajištěna obnova daného typu stanoviště v dané lokalitě sběru,
e) procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů,
které nejsou typické pro daný typ stanoviště v dané
lokalitě sběru a které nemají jakožto složky dané
směsi osiv význam pro zachování genetických
zdrojů rostlin, nesmí překročit 1 %,
f) výskyt vybraných plevelných rostlinných druhů
nesmí překročit nejvyšší přípustnou úroveň, kterou stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Ústav povolí uvádění směsi osiv z odděleně
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pěstovaných složek určené k ochraně přirozeného prostředí do oběhu za splnění těchto podmínek:

g) omezení uvádění do oběhu v oblasti původu směsi
osiv,

a) osivo určené k výrobě směsi bylo ve zdrojové oblasti získáno z lokality sběru, která nebyla oseta po
dobu 40 let přede dnem podání žádosti podle odstavce 3,

h) zdrojovou oblast směsi osiv,

b) zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané
směsi osiv,

j) typ stanoviště v lokalitě sběru,

c) směs osiv se skládá z druhů a poddruhů, které jsou
typické pro daný typ stanoviště v dané lokalitě
sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv
význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
d) složky směsi osiv, které jsou krmnými plodinami
uvedenými v druhovém seznamu, musí před smísením splňovat požadavky na vlastnosti osiva stanovené prováděcím právním předpisem,
e) počet generací při množení osiva jednotlivých složek nesmí přesáhnout pět.
(3) Žádost o povolení k uvádění do oběhu směsi
osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podává
dodavatel Ústavu. K žádosti musí být přiloženo prohlášení o splnění požadavků uvedených v odstavci 1
písm. a) a b), pokud se jedná o přímo sklízenou směs
osiv, nebo v odstavci 2 písm. a), b) a e), pokud se jedná
o směs osiv z odděleně pěstovaných složek. Vzor žádosti podle věty první a vzor prohlášení podle věty
druhé stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Povolení k uvádění do oběhu směsi osiv
určené k ochraně přirozeného prostředí obsahuje tyto
údaje:
a) označení dodavatele a adresu jeho sídla nebo místa
podnikání,
b) údaj, zda se jedná o přímo sklízenou směs osiv
nebo směs osiv z odděleně pěstovaných složek,
c) procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů
obsažených ve směsi osiv; v případě přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy,
které jsou typické pro typ stanoviště v lokalitě
sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv
význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
d) v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti těch složek směsi, které
jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém
seznamu a které nesplňují požadavky na klíčivost
stanovené prováděcím právním předpisem,
e) množství směsi osiv, na které se povolení vztahuje,
f) oblast původu směsi osiv,
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i) lokalitu sběru směsi osiv; v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek také lokalitu množení
osiva,
k) rok sklizně.
(5) Ústav nebo pověřená osoba u směsi osiv
určené k ochraně přirozeného prostředí ověřuje
a) u přímo sklízené směsi osiv
1. splnění požadavků uvedených v odstavci 1
písm. c) přehlídkou porostu prováděnou Ústavem v lokalitě sběru, pokud se tato lokalita
sběru nachází na území České republiky; počet
a termíny konání těchto přehlídek porostu, jejichž výsledky Ústav zaznamenává, stanoví
prováděcí právní předpis,
2. splnění požadavků uvedených v odstavci 1
písm. d), e) a f) úřední zkouškou nebo zkouškou pod úředním dozorem; tyto zkoušky musí
být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují,
b) u směsi osiv z odděleně pěstovaných složek splnění požadavků uvedených v odstavci 2 písm. c)
a d) úřední zkouškou nebo zkouškou pod úředním
dozorem; tyto zkoušky musí být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud
takové metody existují.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) výčet plevelných rostlinných druhů, jejichž výskyt
je v přímo sklízené směsi osiv limitován, včetně
nejvyšší přípustné úrovně výskytu těchto rostlinných druhů,
b) požadavky na vlastnosti osiva, které musí před
smísením splňovat složky směsi, které jsou
krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu,
c) počty a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru
přímo sklízených směsí,
d) vzor žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv
určenou k ochraně přirozeného prostředí a vzor
prohlášení o splnění požadavků pro udělení povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně
přirozeného prostředí.“.
22. V § 17 odst. 6 se za slova „těchto osiv“ vklá-
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období zprávu o množství osiva každé uchovávané
odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek nebo každé směsi
osiv určené k ochraně přirozeného prostředí uvedené do oběhu podle § 3b odst. 4, § 3c odst. 2
nebo § 12a odst. 2, nebo“.

dají slova „nebo k ověřování vlastností směsi osiva
určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12b
odst. 5,“.
23. V § 18 odst. 4 písm. c) úvodní části ustanovení
a v § 26 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenstvích“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
24. V § 19 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
25. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Vyskytnou-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby překážky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně žadatele upozorní, že v případě neodstranění překážek žádost zamítne.“.
26. V § 37 odst. 2 a 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
27. V § 38a odst. 2 písm. b) a v § 38b odst. 2
písm. b) se slova „§ 12 odst. 7 písm. c),“ zrušují a slova
„odst. 8“ se nahrazují slovy „odst. 7“.

Strana 391

31. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 se doplňuje
písmeno w), které zní:
„w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem
každého vegetačního období množství směsi osiv
určené k ochraně přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a umístění
plánovaných lokalit sběru a v případě směsi osiv
z odděleně pěstovaných složek navíc výměru
a umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2.“.
32. V § 38a odst. 5 písm. a) a v § 38b odst. 5
písm. a) se slova „až v)“ nahrazují slovy „až w)“.

28. V § 38a odst. 2 písm. i) a v § 38b odst. 2
písm. i) se za slova „neoznačí nebo nezabalí“ vkládají
slova „směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12a odst. 3 nebo“.

33. V § 39 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a za slovo „podmínek“ se vkládají slova „a
každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí“.

29. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 se na konci
písmene u) slovo „nebo“ zrušuje.

Čl. II
Účinnost

30. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 písmeno v)
zní:
„v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační

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

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na
Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14,
tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví,
Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

