Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 75

Rozeslána dne 29. srpna 2014

Cena Kč 109,–

O B S A H:
178. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve
znění pozdějších předpisů
179. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
180. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
181. Z á k o n o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
182. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
183. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
184. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
185. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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178
ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního
pozemku7) nebo stavby.“.

Čl. I
V § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 405/2012 Sb., písmena a) a b) znějí:

Účinnost

„a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7),

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Čl. II

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. e) bodě 1 se za slovo „potravinami“ vkládají slova „a přímých podpor“.

b) evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů,
c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví
a vinařství a zákona o ochraně chmele,
d) společný zemědělský registr,
e) ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění
a plemenitbě,
f) rámec pro provádění kontrol plnění požadavků
v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kontrol
minimálních požadavků pro použití hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.“.
5. V § 2a odst. 1 se slova „Smlouvy o založení
Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“)“
nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské
unie“.
6. V § 2a odst. 2 písm. a) a b) se slova
„Smlouvy o ES“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

2. V § 2 písm. e) bod 2 zní:

7. V § 2a odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zní:

„2. Programu rozvoje venkova a Operačního
programu rybářství,“.

„(3) Přímými podporami se rozumí opatření
prováděná podle předpisů Evropské unie4) na trhu
se zemědělskými výrobky a potravinami podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce.

3. V § 2 písm. f) se slova „strukturálních fondů
Evropské unie“ nahrazují slovy „programů spolufinancovaných Evropskou unií“.
4. V § 2 se dosavadní odstavec označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných
přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za
tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský
poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména
a) evidenci zemědělských podnikatelů,

4

) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým
se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006,
(ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu
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2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém
v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu
přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.“.

8. V nadpisu § 2c se slova „Program strukturální podpory a“ zrušují.
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textu se doplňují slova „nebo jím pověřený Fond
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“.
16. V § 2d se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo může pověřit Fond prováděním dalších podpor financovaných výhradně z národních zdrojů.“.
17. V § 2da odst. 1 písmeno a) zní:

9. V § 2c odst. 1 se slova „Programem strukturální podpory a“ zrušují.

„a) podnikatelům,“.

10. V § 2c odst. 1 a 5, § 2ca, § 3 odst. 6, 8 a 9,
§ 3a odst. 5 písm. m), § 3aa odst. 2 písm. g), § 4a
odst. 2 a 11, § 4c odst. 1 až 4, § 4c odst. 6, § 4d
odst. 1, § 4e odst. 1, § 4f odst. 2 a v § 4g se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

„a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,“.

11. V § 2c odstavec 2 zní:
„(2) Program rozvoje venkova zahrnuje zejména
a) podporu inovací a předávání znalostí,
b) podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně zpracovatelských odvětví,
c) podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,
d) podporu účinného využívání zdrojů, nebo
e) podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.“.
12. V § 2c odst. 3 se slova „Programy strukturální podpory a“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje
slovem „jeho“.
13. V § 2c odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 7 zní:
„(4) Program rozvoje venkova provádí Fond
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie7).
7

) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005
o financování společné zemědělské politiky, v platném
znění.“.

14. V § 2c odst. 5 se slova „programů strukturální podpory a“ zrušují.
15. V § 2ca se za slovo „fond9)“ vkládají slova
„a Evropský námořní a rybářský fond“ a na konci

18. V § 2da odst. 2 písmeno a) zní:

19. V § 2da odst. 3 písmeno a) zní:
„a) vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,“.
20. V § 2da odst. 3 písm. b) se slova „která není
ve vlastnictví státu,“ zrušují.
21. V § 2da odst. 3 písmeno d) zní:
„d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve
venkovských oblastech u podnikatelů a obcí
a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory
budování infrastruktury,“.
22. V § 2e odst. 1 písmeno a) zní:
„a) je plně svéprávná,“.
23. V § 2e odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).
24. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
25. V § 2e odst. 3 písm. a) se za slova „aromatických rostlin“ vkládají slova „s výjimkou pěstování
konopí pro léčebné použití a vědecké účely“.
26. V § 2e odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , pokud je konečným produktem
zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy
o fungování Evropské unie“.
27. V § 2e se na konci odstavce 3 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné
zemědělské politiky.“.
28. V § 2f odst. 1 se slova „předpisu Evrop-
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ských společenství13)“ nahrazují slovy „Smlouvy
o fungování Evropské unie“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
29. V § 2f odstavec 2 zní:
„(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel
splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.“.
30. V § 2f odst. 3 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 70 zní:
„a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak
datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud
nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
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novených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak
datum narození, místo trvalého pobytu osoby
nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo jeho členem, a údaj, zda jim soud nebo
správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající
se zemědělské výroby,“.
35. V § 2f odst. 4 písm. c) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.
36. V § 2fa odst. 1 písm. a) se slova „jméno
a příjmení“ nahrazují slovy „osobní jméno, popřípadě jména, příjmení“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, za slovem „přiděleno“ se vkládají slova „nebylo-li přiděleno, tak“ a slova „ , místo narození
a rodné příjmení“ se zrušují.
37. V § 2fa odst. 1 písmeno b) zní:

70

) § 37 odst. 2 správního řádu.“.

31. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova „bydliště na
území České republiky“ nahrazují slovy „bydliště
mimo území České republiky a adresu místa pobytu
v České republice“, slova „popisné a“ se nahrazují
slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“ a na
konci textu písmene se doplňují slova „uvedené v písmenu a)“.
32. V § 2f odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
33. V § 2f se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje,
nemá-li přiděleno identifikační číslo, a
h) sídlo v České republice.“.
34. V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:
„a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození,
místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které
jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
nejedná-li se o občana České republiky nebo
občana jiného členského státu Evropské unie;
je-li statutárním orgánem nebo jeho členem
právnická osoba, uvede se kromě náležitostí sta-

„b) jde-li o zahraniční fyzickou osobu, osobní
jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
obchodní firma, státní občanství, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt;
u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na
území České republiky organizační složku, adresa jejího umístění obsahující název obce, její
části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v § 2f
odst. 3 písm. a) s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí této organizační složky
osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu
v České republice, pokud jí byl povolen,“.
38. V § 2fa odst. 1 písm. c) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.
39. V § 2fa odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
40. V § 2fa odst. 2 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“, slova „popisné a“ se
nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, slovo „jméno“ se nahrazuje slovy „osobní
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jméno“ a na konci textu písmene se doplňují slova
„ , bylo-li přiděleno“.
41. V § 2fa odst. 2 písmeno b) zní:
„b) u zahraniční právnické osoby adresa umístění
organizační složky v České republice a údaje
týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí organizační
složky osoba s bydlištěm mimo území České
republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu
v České republice, pokud jí byl povolen,“.
42. V § 2fa odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
43. V § 2fa odstavec 3 zní:
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.“.
44. V § 2fa odstavec 5 zní:
„(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského
podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních
údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel,
v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny
podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku,
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce
s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému
podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikatele.“.
45. V § 2fa odst. 6 se slovo „příslušnému“ zrušuje a na konci odstavce se doplňují věty „Pokud má
zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby,

Částka 75

na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede,
nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.“.
46. V § 2fb odst. 2 se slova „veřejným seznamem“ nahrazují slovem „veřejná“, slova „místo podnikání“ se nahrazují slovem „sídlo“, slova „zaměření
zemědělské výroby, nebo již nesplňuje podmínky
podle § 2e odst. 1“ se zrušují, za slovo „číslo“ se
vkládají slova „ , datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele“ a za slova „této osoby“ se vkládají slova „ , a to jen údaje o této osobě. Dále lze
z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti
soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu“.
47. V § 2fb odst. 4 písm. b), § 2fb odst. 5
písm. a) a v § 2fb odst. 6 písm. a) se slovo „jméno“
nahrazuje slovy „osobní jméno“.
48. V § 2fb odst. 5 písm. f) a v § 2fb odst. 6
písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení
svéprávnosti“.
49. V § 2g odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a neoznámil obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1“.
50. V § 2g se odstavec 4 zrušuje.
51. Za § 2h se vkládá nový § 2ha, který včetně
nadpisu zní:
„§ 2ha
Místní příslušnost evidence
zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci
nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“.
52. V § 2i odst. 1, 2 a 4 se slova „půdním bloku,
popřípadě“, slova „půdního bloku, popřípadě“
a slova „půdními bloky, popřípadě“ zrušují.
53. V § 2i odst. 2 písm. d), § 3n odst. 1 a 2
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a v § 3o odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje
slovem „Fond“.

62. V § 3 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje slovy „6 a 8“.

54. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti
žadatelům o dotace odbornou a poradenskou pomoc.“.

63. V § 3 odst. 9 se za slova „Evropského rybářského fondu9)“ vkládají slova „a Evropského námořního a rybářského fondu“.

55. V § 3 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
56. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
57. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Žádost o poskytnutí dotace a další podání
lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím
elektronické aplikace příslušného orgánu, ke které
zřídí příslušný orgán přístup na požádání. Žádost
o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup
nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým
podpisem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.
58. V § 3 odst. 5 písm. a), § 3a odst. 3 písm. c)
a v § 3a odst. 6 se slova „podle § 3i písm. a) až g)
nebo k)“ nahrazují slovy „stanovenou nařízením
vlády podle § 3i“.
59. V § 3 odst. 5 písm. a) se slova „podle uživatelských vztahů“ zrušují.
60. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve
znění pozdějších předpisů.“.

61. V § 3 odstavec 6 zní:
„(6) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže
se pozemek, na který má být poskytnuta dotace, nenachází na území České republiky.“.

64. V § 3 odst. 11 až 14 se číslo „9“ nahrazuje
číslem „10“.
65. § 3a včetně poznámek pod čarou č. 25 až 33
zní:
„§ 3a
(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování
správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně25), pro evidenci pěstování
máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27).
(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem15) je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí
Fond. Evidence využití půdy obsahuje
a) evidenci půdy,
b) evidenci ekologicky významných prvků a
c) evidenci hospodářství podle objektů určených
k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel
(dále jen „evidence objektů“).
(3) Ministerstvu a Fondu jsou pro výkon jejich
působnosti podle tohoto zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými
písm. a) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu
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údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který prohlášený za
mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými
písm. b) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou30),
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely
chovu ryb, vodních živočichů a pěstování
rostlin ve vodním útvaru povrchových vod,
pro účely provozování rybníkářství podle jiného právního předpisu31), nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla
v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou
stanovenou nařízením vlády podle § 3i.
(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky
významný prvek, který není součástí půdního bloku
podle odstavce 9 písm. a) a současně bezprostředně
přiléhá k zemědělsky obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9.

d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Poskytovanými
písm. c) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní
blok29) o minimální výměře 0,01 ha, který představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované
půdy zřetelně v terénu oddělené zejména lesním
porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových vod nebo
trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou,
která může obsahovat ekologicky významný
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(11) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje
a) identifikační číslo půdního bloku,
b) výměra půdního bloku,
c) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo
použitelný předpis Evropské unie, a
d) samostatná plocha v rámci půdního bloku, která
nepředstavuje díl půdního bloku podle odstavce 12, včetně její výměry.
(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost zemědělskou činnost32) fyzická
nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury
stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní nachází
ekologicky významný prvek podle § 3aa
odst. 4.
(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12
je evidována také souvislá plocha půdy,
a) která je obhospodařována v rámci ekologického
zemědělství, nebo v etapě přechodného období
v rámci ekologického zemědělství podle zákona
o ekologickém zemědělství, nebo
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky
stanovené jiným právním předpisem33) vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu
půdního bloku, nebo

Částka 75

Sbírka zákonů č. 179 / 2014

c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného
podle zákona o vinohradnictví a vinařství, registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně
chmele, nebo v rámci evidence ovocných sadů,
registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.
(14) U dílu půdního bloku se eviduje
a) příslušnost k půdnímu bloku,
b) identifikační číslo dílu půdního bloku,
c) výměra dílu půdního bloku,
d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo
použitelný předpis Evropské unie,
e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto
dílu půdního bloku,
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou
osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo
data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li
o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období
v rámci ekologického zemědělství podle zákona
o ekologickém zemědělství a
i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské
unie.
25

) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů.

26

) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

27

) § 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 181/2008 Sb.
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30

) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES)
č. 73/2009.

31

) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství).

32

) Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1307/2013.

33

) Například nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 34 až 38 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
66. Nadpis § 3aa zní: „Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků“.
67. V § 3aa odstavce 3 až 5 znějí:
„(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a Fond u příslušného objektu
uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.
(4) Základní jednotkou evidence ekologicky
významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované
půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných
prvků podle § 3m.
(5) U ekologicky významných prvků se eviduje
a) identifikační
prvku,

číslo

ekologicky

významného

b) druh ekologicky významného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

28

) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění
zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

29

) Čl. 2 odst. 27 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES)
č. 485/2008.

c) příslušnost k půdnímu bloku,
d) příslušnost k dílu půdního bloku, je-li známa,
e) výměra a
f) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské
unie.
68. V § 3aa se odstavec 6 zrušuje.
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69. V § 3ab odst. 1 se slova „krajinné prvky“
nahrazují slovy „ekologicky významné prvky“.
70. V § 3ab odst. 2 se slova „jako veřejný seznam z“ nahrazují slovy „z veřejné části“.
71. V § 3ab odst. 2 písm. a) se slova „(jméno
a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma
a sídlo)“ nahrazují slovy „ , a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo
obchodní firma a sídlo“.
72. V § 3ab odst. 2 písm. e) se slova „zvláštního právního předpisu32)“ nahrazují slovy „zákona
o ekologickém zemědělství“.
73. V § 3ab odst. 2 písm. i) až k) se slova „krajinného prvku“ nahrazují slovy „ekologicky významného prvku“.
74. V § 3ab se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle
§ 3g odst. 1.“.
75. § 3b až 3e se zrušují.
76. § 3g včetně nadpisu zní:
„§ 3g
Aktualizace evidence půdy
(1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném
formuláři ohlásit skutečnost, že došlo
a) ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku,
b) ke změně uživatele dílu půdního bloku,
c) k ukončení užívání dílu půdního bloku,
d) ke změně druhu zemědělské kultury na dílu
půdního bloku podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i,
e) ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice stanovené nařízením vlády
podle § 3i, nebo
f) ke vzniku nového dílu půdního bloku, který
není v evidenci půdy evidován,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v rozporu s údaji vedenými v evidenci
půdy nebo jiným ohlášením změny, vyzve uživatele,
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který učinil ohlášení změny, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání
zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu,
a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být
kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li
Fond, že ohlášení změny je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení
změny, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí
být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na
základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže
a) údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými,
popřípadě neúplnými, nebo
b) ohlášení změny je doloženo písemnou dohodou
podle odstavce 2 nebo uživatel, který učinil
ohlášení změny, předložil doklad prokazující
právní důvod užívání zemědělské půdy, která
se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.
Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení
o aktualizaci evidence půdy.
(4) Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny podle odstavce 1 neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny podle odstavce 1,
popřípadě osobě, které se aktualizace evidence půdy
týká, jestliže
a) i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá
údaje v ohlášení změny nepravdivými, nebo
b) uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil
písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.
(5) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle
odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se
dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení
změny, a na základě výzvy podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní
důvod užívání dílu půdního bloku, Fond mu písemně oznámí provedení aktualizace evidence půdy
do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence půdy
provede.
(6) Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může
uživatel podat Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne
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jeho doručení písemnou námitku, která musí být
odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.
(7) V evidenci půdy zařazený uživatel může
podat Fondu žádost o úplné vynětí z evidence půdy.
Fond takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli
potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.
(8) Fond může na základě vlastního zjištění
nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného
orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě k úplnému vynětí
z evidence půdy; takový postup Fond zahájí vždy,
podá-li o to žádost vlastník pozemku, na němž se
nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené,
která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení
výzvy. Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci
evidence půdy, popřípadě na úplné vynětí z evidence
půdy, podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní
účinky změny v evidenci půdy provedené na základě
tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni,
kdy Fond zahájil postup podle tohoto odstavce,
nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že nastanou později.
(9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle
odstavce 1 týká dílu půdního bloku, u kterého před
aktualizací evidence půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo
v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec
podle zákona o ekologickém zemědělství, pak se režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci
ekologického zemědělství určí na základě podmínek
stanovených zákonem o ekologickém zemědělství.
Jestliže režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období
v rámci ekologického zemědělství nebude možné na
základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit, zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, než jej stanoví
příslušná kontrolní organizace pro ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému režim nemohl být určen.
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(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1
dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto
ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení
změny má být evidována kultura vinice, chmelnice
nebo ovocný sad stanovená nařízením vlády podle
§ 3i, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek
sdělí Fondu do 15 dnů.
(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny uživatelem
podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od
doručení ohlášení podle odstavce 1, nebo nastávají
později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.
(12) V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není postupováno podle odstavce 2 a právní
účinky změny v evidenci půdy by jinak nastaly
v rámci rozhodného období pro plnění povinností
pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu, může uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat Fond
o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze
prominout. Tímto způsobem se bude na návrh uživatele postupovat v případě, kdy nedojde k provedení
původně ohlášené změny nebo její části nebo k odložení právních účinků mimo rozhodné období pro
plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým oznámením nemůže být způsobena újma žádnému z uživatelů,
ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas.
(13) Ohlášení změny je možno podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání.
Žádost o provedení změny podaná prostřednictvím
elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání
uznávaným elektronickým podpisem.
(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle
odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se
půdního bloku, Fond takovou změnu provede
s právními účinky vyplývajícími z ohlášení změny,
která tuto změnu vyvolala.
(15) Fond může na základě vlastního zjištění
s využitím dostupných ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků, měření
v terénu upravit průběh hranice půdního bloku.“.
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77. Nadpis § 3h zní: „Mimořádná aktualizace
evidence půdy a evidence ekologicky významných
prvků“.

83. V § 3j odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“ a číslo „9“ se nahrazuje
číslem „8“.

78. V § 3h odst. 1 se slova „Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje“ nahrazují slovy
„Fond nejméně jednou za 5 let ověřuje“ a za slovo
„půdy“ se vkládají slova „a evidence ekologicky významných prvků“.

84. § 3k včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45
a odkazů na poznámky pod čarou se zrušuje.

79. V § 3h odst. 2 se slovo „evidenci“ nahrazuje
slovem „evidencích“ a slova „ministerstva a dotčených uživatelů“ se nahrazují slovy „Fondu a dotčených uživatelů postupem podle § 3g odst. 8“.
80. § 3i včetně nadpisu zní:

85. § 3l včetně nadpisu zní:
„§ 3l
Druh objektu
Druhy objektů v evidenci objektů stanoví vláda
nařízením.“.
86. § 3m včetně nadpisu zní:

„§ 3i

„§ 3m

Druhy zemědělské kultury

Druh ekologicky významného prvku

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy stanoví vláda nařízením.“.

Druhy ekologicky významných prvků evidence
ekologicky významných prvků stanoví vláda nařízením.“.

Poznámky pod čarou č. 41 až 43 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
81. V nadpisu § 3j se za slovo „Obnova“ vkládá
slovo „trvalého“.
82. V § 3j odstavec 1 zní:

87. V § 3n odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“, za slova „údajích uvedených
v ohlášení“ se vkládají slova „a vydá o tom potvrzení“ a slova „ministerstvo samo“ se nahrazují
slovy „Fond sám“.

„(1) Jestliže se uživatel dílu půdního bloku rozhodne obnovit trvalý travní porost stanovený nařízením vlády podle § 3i,

88. V § 3n odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

a) ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do
15 dnů ode dne zahájení obnovy trvalého travního porostu na dílu půdního bloku,

89. V § 3o odst. 1 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Fondu“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „ , Fond vydá o tom chovateli potvrzení“.

b) zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném
kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do
30. června příslušného kalendářního roku, a

90. V poznámce pod čarou č. 47 se slova „§ 2
písm. n)“ nahrazují slovem „§ 23b“ a slova „zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.“ se nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

c) zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku,
určené k ochraně vzcházejícího trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu půdního
bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do
30. června příslušného kalendářního roku.

91. V § 3o odst. 3 se slovo „evidence40)“ nahrazuje slovem „evidence47)“.

Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

(1) Fond zaeviduje ekologicky významný
prvek nebo provede aktualizaci v evidenci ekolo-

92. § 3p včetně nadpisu zní:
„§ 3p
Evidence ekologicky významných prvků
a její aktualizace
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gicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo přijatého podnětu.
(2) V případě, že jsou splněny podmínky pro
evidenci ekologicky významného prvku stanovené
nařízením vlády, Fond provede aktualizaci evidence
ekologicky významných prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku Fond sdělí
uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů půdních
bloků nebo dílu půdního bloku, na kterém se ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě orgánu, který podnět k aktualizaci evidence
ekologicky významných prvků podle odstavce 1
podal.
(3) Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení
aktualizace evidence ekologicky významných prvků,
sdělí tuto skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který
tento podnět Fondu podal.
(4) Uživatel pozemku, na kterém se část nebo
celý ekologicky významný prvek nachází, může požádat Fond o zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího dílu půdního bloku, jehož je
uživatelem, anebo o vytvoření samostatného dílu
půdního bloku, jestliže jsou splněny podmínky pro
jeho vytvoření podle § 3a odst. 12. Taková žádost se
považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.
(5) V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel
pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky
významný prvek nachází, prokáže užívání pozemku
dokladem prokazujícím právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný pozemek, který
a) není obklopen po celé své hranici zemědělsky
obhospodařovanou půdou, nebo
b) je obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra je vyšší
než 0,05 ha.“.
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96. V § 4 odst. 5 se slova „zákona o ochraně
chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat“ nahrazují slovy „a zákona
o ochraně chmele“.
97. V § 4 odst. 7 se slova „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“ nahrazují
slovy „ , Fondem, Ústavem“.
98. V § 4 odst. 8 se slova „je oprávněno“ nahrazují slovy „a Fond jsou oprávněny“.
99. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které
znějí:
„(9) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu o hospodářských subjektech, které podléhají
kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky v souvislosti s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují k systému financování Evropským zemědělským záručním fondem, tyto údaje:
a) identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a sídlo,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu zemědělského produktu podle zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení
Rady (EHS) č. 2658/87,
c) zemi odeslání a zemi původu zemědělského
produktu a
d) množství zemědělského produktu vyjádřené
v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(10) Poskytnutí informací podle odstavce 9
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.
100. V § 4a odstavec 1 zní:

93. V § 4 odst. 2 se slova „Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky“ nahrazují slovy „Ústav zemědělské ekonomiky a informací“.

„(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu správnosti údajů fyzických a právnických osob
uvedených v žádostech a ohlášeních podávaných ministerstvu podle tohoto zákona.“.

94. V § 4 odst. 3 se slova „Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem
„Ústav“.

101. V § 4a odst. 3 se za slova „kontrolovaných
osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

95. V § 4 odst. 3, § 4a odst. 9, § 5 odst. 1
písm. g) a v § 5a odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38)“
zrušují.

102. V § 4a odst. 8 se slovo „2g“ nahrazuje slovem „2ha“, slovo „příslušný“ se zrušuje a za slovo
„působností“ se vkládají slova „ , který je příslušný
podle správního řádu“.
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Čl. II

103. V § 4a se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Kontrolu plnění povinností při pěstování
geneticky modifikované odrůdy plodin (§ 2i) a kontrolu evidence využití půdy (§ 3a až 3p) provádí
Fond. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.“.

Přechodná ustanovení

104. V § 4a se doplňuje odstavec 11, který
včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:

1. Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

„(11) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba
jsou oprávněny provádět kontrolu skutečně vynaložených nákladů v případě dotace v rámci společných
organizací trhů vyplácené na základě paušálních
částek podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie71). Účelem této kontroly je ověření správnosti
stanovení výše paušálních částek. Odstavce 2 a 3 platí
obdobně.

2. Zemědělský podnikatel provozující zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona považuje za zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3
zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

71

) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne
27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci
trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se
třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví
vína, v platném znění.“.

105. V poznámkách pod čarou č. 55, 57 a 59 se
slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují
slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.
106. V § 4c odst. 5 se slovo „osob“ zrušuje
a slovo „jména“ se nahrazuje slovy „osobního
jména“.
107. V § 4c odst. 5 a 6 se číslo „9“ nahrazuje
číslem „10“.
108. V poznámce pod čarou č. 61 se slova
„Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují
slovy „Čl. 50 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.
109. V poznámce pod čarou č. 64 se čísla „1975/2006“ nahrazují čísly „65/2011“.
110. V § 5 odst. 1 písm. e) a v § 5a odst. 1
písm. f) bod 1 zní:
„1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede
pravdivé nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo“.
111. V § 5b odst. 5 písm. b) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.
112. V § 5b se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu
orgánu, který pokutu uložil.“.

3. Uživatel dílu půdního bloku evidence půdy
uvede do souladu evidenci půdy v oblasti evidence
dílu půdního bloku podle § 3a odst. 12 zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, způsobem podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.
4. Státní zemědělský intervenční fond uvede do
souladu evidenci půdy v oblasti půdních bloků a dílů
půdních bloků a evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.
5. Krajinné prvky v evidenci krajinných prvků
podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za ekologicky významné prvky
v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Půdní bloky a díly půdních bloků v evidenci
půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za díly půdních bloků v evidenci
půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
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1. Nařízení vlády č. 454/2001 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační
podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu.
2. Nařízení vlády č. 294/2002 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační
podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/
/2001 Sb.
3. Nařízení vlády č. 306/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační
podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro
prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření
společné organizace trhu se škrobem.
5. Nařízení vlády č. 182/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu
sladu.
6. Nařízení vlády č. 543/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví
některé postupy při provádění opatření společné
organizace trhu se škrobem.
7. Část první nařízení vlády č. 579/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu
zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu
vývozu některých zemědělských produktů.
8. Nařízení vlády č. 149/2005 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví
některé postupy při provádění opatření společné
organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení
vlády č. 543/2004 Sb.
9. Nařízení vlády č. 418/2005 Sb., kterým se mění
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nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje.
10. Nařízení vlády č. 483/2005 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení
vlády č. 418/2005 Sb.
11. Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo
u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.
12. Nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok
2006.
13. Nařízení vlády č. 143/2006 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví
některé postupy při provádění opatření společné
organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších
předpisů.
14. Nařízení vlády č. 144/2006 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby
na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky
2005 a 2006.
15. Nařízení vlády č. 432/2006 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok
2006.
16. Nařízení vlády č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží.
17. Nařízení vlády č. 46/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby
za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní
rok 2006.
18. Nařízení vlády č. 48/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby
na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky
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2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006
Sb.
19. Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování platby pro
pěstování energetických plodin.
20. Nařízení vlády č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok
2007.
21. Nařízení vlády č. 157/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví
některé postupy při provádění opatření společné
organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších
předpisů.
22. Nařízení vlády č. 333/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.
23. Část sedmá nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor
v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova,
a o změně některých souvisejících nařízení
vlády.
24. Nařízení vlády č. 113/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví
některé postupy při provádění opatření společné
organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších
předpisů.
25. Nařízení vlády č. 336/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších
údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu
půdního bloku v evidenci využití zemědělské
půdy.
26. Část šestá nařízení vlády č. 480/2009 Sb., kterým
se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.
27. Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor
ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů.

Částka 75

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona
o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. IV
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/
/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/
/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/
/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 64/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Fond náleží“ nahrazují slovy „Fond je správním úřadem a náleží“.
2. V § 1 odst. 2, § 4 odst. 2, § 6a odst. 1
písm. d), § 6a odst. 6, § 7 odst. 2, § 11 odst. 1,
§ 11d odst. 1 a 9, § 11h odst. 1, § 11j, § 12 odst. 3,
§ 12a odst. 1 písm. d), § 12a odst. 2, 10, 11 a 12,
§ 12c odst. 1 písm. b), § 12d odst. 1 písm. b),
§ 13b odst. 1 a v § 13c odst. 1 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne
28. března 2012, kterým se stanoví společná pravidla
k režimu jistot pro zemědělské produkty.“.

5. V § 1 odst. 2 písm. j) se slova „zvláštního
právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.
6. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003,
kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných
výrobků, v platném znění.“ nahrazují slovy „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských
trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci
trhů), v platném znění.“.
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7. V § 1 odst. 2 písm. k) se slova „zvláštního
právního předpisu5)“ nahrazují slovy „§ 2a zákona
o zemědělství“.

16. V § 1 odst. 3 se slova „ , nestanoví-li tento
zákon nebo zvláštní právní předpis jinak“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

18. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“
zrušují.

8. V § 1 odst. 2 písm. l) se slova „programy
strukturální podpory podle zvláštního právního
předpisu6) a“ nahrazují slovy „podle § 2c zákona
o zemědělství“.
Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
9. V § 1 odst. 2 písm. n), r) a u) a v § 11 odst. 6
se slova „ , pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak“ zrušují.
10. V § 1 odst. 2 písm. n) se za slovo „seskupení“ vkládají slova „a organizací“.
11. V poznámce pod čarou č. 9 se slova „Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna
1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení
Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009,
kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty,
v platném znění“.
12. V § 1 odst. 2 písm. r) se za slova „popřípadě
s reprezentativním výběrem“ vkládají slova „trhů
a tržních dnů,“.
13. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w)
doplňují slova „a Evropský námořní a rybářský fond
podle § 2ca zákona o zemědělství a“.
14. V poznámce pod čarou č. 11 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června
1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, v platném znění“.
15. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje
a doplňuje se písmeno x), které zní:
„x) aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.“.

17. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „a čerpání
finančních prostředků“ nahrazují slovy „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“.
20. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a čerpání
finančních prostředků“ zrušují.
21. V § 4 odst. 2 se slova „prostřednictvím ministerstva“ zrušují.
22. V § 6a odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu
Evropské unie kromě prostředků z Národního
fondu43)“.
Poznámka pod čarou č. 43 zní:
„43) § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

23. V § 6a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na
provádění činností podle § 1 odst. 2, poskytnutá jako ostatní prostředky43),“.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).
24. V § 6a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:
„h) prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na
provádění činností podle § 1 odst. 2,“.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i)
a j).
25. V § 6a odstavec 2 zní:
„(2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1
a) písm. a), b), d), f), h), i) a j),
b) písm. c) a
c) písm. e) a g).“.
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26. V § 6a odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují
slovy „písm. d)“, slova „písm. e) a“ se nahrazují
slovy „písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. h) a“ a slova
„písm. h)“ se nahrazují slovy „písm. j)“.
27. V § 6a odst. 4 se slova „písm. a), c), e) a h)“
nahrazují slovy „písm. a), b), d), f), h) a j)“ a slova
„písm. b) a g)“ se nahrazují slovy „písm. c) a i)“.
28. V § 6a odstavec 5 zní:
„(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím
souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo
pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České
národní banky podle odstavce 2 účet, popřípadě
účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje
podle odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné
provést jiným způsobem.“.
29. V poznámce pod čarou č. 15 se slova „nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS)
č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky
EAGGF Záruční sekce,“ zrušují.
30. V § 6c větě první se za slova „svého rozpočtu“ vkládají slova „na základě částek oznámených ministerstvem podle zákona o rozpočtových
pravidlech44)“.
Poznámka pod čarou č. 44 zní:
„44) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona
č. 482/2004 Sb.“.

31. V § 6c se věta třetí zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.
32. V poznámce pod čarou č. 17 se slova „Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve
znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „Zákoník práce“.
33. V § 7 odst. 3 se slova „ , osoby, s nimiž
Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich
zaměstnanci a osoby zmocněné“ nahrazují slovy
„a osoby“.
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34. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.
35. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Je-li ředitel Fondu odvolán nebo vzdá-li se své
funkce, vykonává jeho pravomoci v plném rozsahu
jeho zástupce, a to do doby jmenování nového ředitele Fondu.“.
36. V § 9a písm. b) se slova „ve lhůtě podle
§ 6c“ zrušují.
37. V poznámce pod čarou č. 21 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/
/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES)
č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/
/2001, v platném znění.“ a slova „ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné
organizaci trhů)“ zrušují.
38. V § 11 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace
podle odstavce 4 není právní nárok. Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle
odstavce 4 nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného
odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že
by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami,
za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej
usnesením zruší.
(6) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně z národních
zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d
zákona o zemědělství, poskytuje finanční prostředky
na základě dohody o poskytnutí dotace.
(7) Fond i příjemce dotace jsou povinni po
dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace.“.
39. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání
lze podat také v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí
Fond přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňu-
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jícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.“.

kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25)
vykonávají finanční úřady.

40. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 22 až 25 zní:

(9) Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 7 má Fond
postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije.

„§ 11a
Vrácení dotace a penále
(1) V případě neoprávněné platby dotace kryté
zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu Evropské
unie postupuje Fond podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie22) a podle tohoto zákona.
(2) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje
Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace
Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.
(3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. V případě
dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je
stanovena lhůta pro vrácení dotace 60 dnů.
(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží
lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit
Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace,
kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této
částky23).
(5) V případě neoprávněné platby dotace podle
odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace
Fondu uhradit, nepřesahuje částku stanovenou
přímo použitelným předpisem Evropské unie24).
(6) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond řízení
o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace nebo
penále, které je povinen příjemce dotace Fondu
uhradit, nepřesahují jednotlivě částku 1 500 Kč.
(7) Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2
a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4
se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení
dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.
(8) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou
úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými
z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků
určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7
nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové

(10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit
neoprávněnou platbu dotace podle odstavců 1 a 2
nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4,
může Fond započítat neoprávněnou platbu dotace
a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.
22

) Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/
/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES)
č. 485/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém
v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu
přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních
postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.

23

) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze
dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství, v platném znění.

24

) Čl. 54 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

25

) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
41. § 11b a 11c se včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 26 a 27 zrušují, a to včetně odkazů na
poznámky pod čarou.
42. V § 11d odst. 2 se slova „ , která se řídí
obecnými právními předpisy28),“ a slova „ , pokud
tento zákon nestanoví jinak“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
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43. V § 11d se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.
44. V § 11d odst. 6 se slova „nebo bramborový
škrob“, slova „nebo bramborového škrobu“ a slova
„nebo brambor“ zrušují.
45. V § 11d odst. 7 písm. e) se slova „nebo
brambor“ a slova „nebo bramborového škrobu“
zrušují.
46. V § 11f se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.
47. § 11g se včetně nadpisu zrušuje.
48. V § 11h se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

losti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení
svéprávnosti“.
59. Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
60. § 13a se včetně nadpisu zrušuje.
61. V § 13b odst. 1 písm. e) se slova „popřípadě
subkvótě škrobu,“ zrušují.
Čl. V
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ

49. V § 11h odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském

50. V nadpisu § 11j se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
51. V § 12 odst. 1 se za slovem „zvířat“ vkládají
slova „ , a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona
o lesích“.
52. V § 12a odst. 1 písm. b) se za slovo „smluv“
vkládají slova „a dohod“.
53. V poznámce pod čarou č. 34 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.“
zrušují.
54. V § 12a odst. 3 se za slova „kontrolovaných
osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.
55. V poznámce pod čarou č. 36 se slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.
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Čl. VI
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se doplňuje věta, která zní:
„Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a kontrolní činnosti v oblasti
pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle
zákona o zemědělství4a).“.

56. V poznámce pod čarou č. 37 se slova
„Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“
nahrazují slovy „Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise
(ES) č. 1122/2009“.

2. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 9“.

57. V § 12b odst. 2 písm. b), § 12b odst. 3
písm. a) a v § 12b odst. 4 písm. a) se slovo „jméno“
nahrazuje slovy „osobní jméno“.

ÚČINNOST

58. V § 12b odst. 3 písm. f) a v § 12b odst. 4
písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobi-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII

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

Sbírka zákonů č. 180 / 2014

Částka 75

Strana 1925

180
ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/
/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/
/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 36a se číslo „2014“ nahrazuje číslem
„2019“.
2. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Proti rozhodnutí drážního správního
úřadu v řízeních podle § 23b odst. 2, § 31 odst. 2,
§ 34g odst. 3, § 38 odst. 3 a 5, § 50 odst. 2, § 50
odst. 3 písm. c), § 51 odst. 2, § 51 odst. 3 písm. c),
§ 51 odst. 4 písm. h) až j), § 51 odst. 5 písm. e) až g),

§ 52 odst. 3 písm. d) a § 52 odst. 7 není přípustné
odvolání ani přezkum tohoto rozhodnutí Ministerstvem dopravy v přezkumném řízení.
(3) Podání žaloby proti výroku rozhodnutí
drážního správního úřadu v řízeních podle § 50
odst. 2, § 50 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 2, § 51
odst. 3 písm. c), § 51 odst. 4 písm. h) až j), § 51
odst. 5 písm. e) až g), § 52 odst. 3 písm. d) a § 52
odst. 7 má odkladný účinek. Soud o žalobě podle
věty první rozhodne ve lhůtě 90 dnů.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení podle § 23b odst. 2, § 31 odst. 2, § 34g
odst. 3, § 38 odst. 3 a 5, § 50 odst. 2, § 50 odst. 3
písm. c), § 51 odst. 2, § 51 odst. 3 písm. c), § 51
odst. 4 písm. h) až j), § 51 odst. 5 písm. e) až g),
§ 52 odst. 3 písm. d) a § 52 odst. 7 zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

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

Sbírka zákonů č. 181 / 2014
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181
ZÁKON
ze dne 23. července 2014
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti
osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci
v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(2) Tento zákon se nevztahuje na informační
nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi.
Vymezení pojmů
§2
V tomto zákoně se rozumí
a) kybernetickým prostorem digitální prostředí
umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami
a sítěmi elektronických komunikací1),
b) kritickou informační infrastrukturou prvek
nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti kybernetické bezpečnosti,
c) bezpečností informací zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací,

d) významným informačním systémem informační
systém spravovaný orgánem veřejné moci, který
není kritickou informační infrastrukturou
a u kterého narušení bezpečnosti informací
může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci,
e) správcem informačního systému orgán nebo
osoba, které určují účel zpracování informací
a podmínky provozování informačního systému,
f) správcem komunikačního systému orgán nebo
osoba, které určují účel komunikačního systému a podmínky jeho provozování, a
g) významnou sítí síť elektronických komunikací1)
zajišťující přímé zahraniční propojení do veřejných komunikačních sítí nebo zajišťující přímé
připojení ke kritické informační infrastruktuře.
§3
Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsou
a) poskytovatel služby elektronických komunikací
a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací1), pokud není orgánem nebo osobou podle
písmene b),
b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem komunikačního systému
podle písmene d),
c) správce informačního systému kritické informační infrastruktury,
d) správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury a

1

) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

2

) § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
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e) správce významného informačního systému.
HLAVA II
SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ
KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Bezpečnostní opatření
§4
(1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn
úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací1)
v kybernetickém prostoru.
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e)
jsou povinny v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti zavést a provádět bezpečnostní opatření pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické
informační infrastruktury nebo významný informační systém a vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e)
jsou povinny zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatelů pro informační systém kritické informační infrastruktury,
komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém. Zohlednění
požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření
podle věty první v míře nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.
§5
(1) Bezpečnostními opatřeními jsou
a) organizační opatření a
b) technická opatření.
(2) Organizačními opatřeními jsou

Strana 1927

g) bezpečnost lidských zdrojů,
h) řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému,
i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k významnému informačnímu systému,
j) akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů,
l) řízení kontinuity činností a
m) kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
(3) Technickými opatřeními jsou
a) fyzická bezpečnost,
b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních
sítí,
c) nástroj pro ověřování identity uživatelů,
d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických
bezpečnostních událostí,
i) aplikační bezpečnost,
j) kryptografické prostředky,
k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a
l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů.

a) systém řízení bezpečnosti informací,
b) řízení rizik,
c) bezpečnostní politika,

§6
Prováděcí právní předpis stanoví

d) organizační bezpečnost,

a) obsah bezpečnostních opatření,

e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele,

b) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace,

f) řízení aktiv,

c) rozsah bezpečnostních opatření pro orgány
a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) a
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d) významné informační systémy a jejich určující
kritéria.
Kybernetická bezpečnostní událost
a kybernetický bezpečnostní incident
§7
(1) Kybernetickou bezpečnostní událostí je
událost, která může způsobit narušení bezpečnosti
informací v informačních systémech nebo narušení
bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí
elektronických komunikací1).
(2) Kybernetickým bezpečnostním incidentem
je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo
bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací1) v důsledku kybernetické bezpečnostní události.
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až e)
jsou povinny detekovat kybernetické bezpečnostní
události v jejich významné síti, informačním systému
kritické informační infrastruktury, komunikačním
systému kritické informační infrastruktury nebo významném informačním systému.
§8
Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu
(1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až e)
jsou povinny hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, informačním systému
kritické informační infrastruktury, komunikačním
systému kritické informační infrastruktury nebo významném informačním systému, a to bezodkladně
po jejich detekci; tím není dotčena informační povinnost podle jiného právního předpisu3).
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) hlásí
kybernetické bezpečnostní incidenty provozovateli
národního CERT.
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e)
hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“).
(4) Prováděcí právní předpis stanoví

3
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a) typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů a
b) náležitosti a způsob hlášení kybernetického
bezpečnostního incidentu.
Evidence
§9
(1) Úřad vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen „evidence incidentů“),
která obsahuje
a) hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,
b) identifikační údaje systému, ve kterém se kybernetický bezpečnostní incident vyskytl,
c) údaje o zdroji kybernetického bezpečnostního
incidentu a
d) postup při řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a jeho výsledek.
(2) Součástí evidence incidentů jsou údaje podle
§ 20 písm. f) až h).
(3) Úřad poskytuje údaje z evidence incidentů
orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti.
(4) Úřad může poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli národního CERT, orgánům
vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické
bezpečnosti v zahraničí a jiným osobám působícím
v oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany kybernetického prostoru.
§ 10
(1) Zaměstnanci České republiky zařazení k výkonu práce v Úřadu, kteří se podílejí na řešení kybernetického bezpečnostního incidentu, jsou vázáni
povinností mlčenlivosti o údajích z evidence incidentů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu.
(2) Ředitel Úřadu může osoby podle odstavce 1
zprostit povinnosti mlčenlivosti o údajích z evidence
incidentů, s uvedením rozsahu údajů a rozsahu
zproštění.

) Například § 98 odst. 4 a § 99 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§ 11
Opatření
(1) Opatřeními se rozumí úkony, jichž je třeba
k ochraně informačních systémů nebo služeb a sítí
elektronických komunikací1) před hrozbou v oblasti
kybernetické bezpečnosti nebo před kybernetickým
bezpečnostním incidentem anebo k řešení již nastalého kybernetického bezpečnostního incidentu.
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rukou do 3 dnů ode dne jeho vydání, doručí se mu
tak, že se vyvěsí na úřední desce Úřadu a tímto
okamžikem je vykonatelné. Rozhodnutí podle věty
první může Úřad vydat i v řízení na místě podle
správního řádu.
(2) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle
odstavce 1 nemá odkladný účinek.

(3) Reaktivní opatření jsou povinny provádět

(3) Má-li se reaktivní opatření k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací1) před kybernetickým bezpečnostním incidentem týkat blíže neurčeného
okruhu orgánů nebo osob, vydá je Úřad formou
opatření obecné povahy.

a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) za
stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu4) vyhlášeného na základě žádosti podle § 21 odst. 6 a

(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 jsou povinny
bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu provedení
reaktivního opatření a jeho výsledek. Náležitosti
oznámení stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Opatřeními jsou
a) varování,
b) reaktivní opatření a
c) ochranné opatření.

b) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e).
(4) Ochranné opatření jsou povinny provádět
orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e).
§ 12
Varování
(1) Úřad vydá varování, dozví-li se zejména
z vlastní činnosti nebo z podnětu provozovatele národního CERT anebo od orgánů, které vykonávají
působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí, o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(2) Varování Úřad zveřejní na svých internetových stránkách a oznámí je orgánům a osobám uvedeným v § 3, jejichž kontaktní údaje jsou vedeny
v evidenci podle § 16 odst. 4.
Reaktivní a ochranné opatření
§ 13
(1) Úřad vydá rozhodnutí, ve kterém uloží provést reaktivní opatření k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických
komunikací1) před kybernetickým bezpečnostním
incidentem, které je prvním úkonem ve věci. Nepodaří-li se rozhodnutí adresátovi doručit do vlastních

4

§ 14
(1) Úřad uloží za účelem zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací1), na základě analýzy již vyřešeného kybernetického bezpečnostního incidentu,
provést ochranné opatření formou opatření obecné
povahy.
(2) Opatřením obecné povahy Úřad orgánům
a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až e) stanoví
způsob zvýšení ochrany informačních systémů nebo
služeb a sítí elektronických komunikací1) a lhůtu
k jeho provedení.
§ 15
(1) Opatření obecné povahy podle § 13 nebo 14
nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na
úřední desce Úřadu; ustanovení § 172 správního
řádu se nepoužije. O vydání opatření obecné povahy
Úřad rovněž vyrozumí orgány a osoby uvedené
v § 3, jejichž kontaktní údaje jsou vedeny v evidenci
podle § 16 odst. 4.
(2) Připomínky k opatření obecné povahy vydanému podle § 13 nebo 14 lze uplatnit ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Úřadu.

) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
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Úřad může na základě uplatněných připomínek opatření obecné povahy změnit nebo zrušit.
§ 16
Kontaktní údaje
(1) Kontaktními údaji jsou
a) u právnické osoby obchodní firma nebo název,
adresa sídla, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
b) u podnikající fyzické osoby obchodní firma
nebo jméno včetně odlišujícího dodatku nebo
dalšího označení, adresa sídla a identifikační
číslo osoby,
c) u orgánu veřejné moci jeho název, adresa sídla,
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
a identifikátor orgánu veřejné moci, pokud mu
není přiděleno identifikační číslo osoby,
a údaje o fyzické osobě, která je za orgán nebo osobu
uvedené v § 3 oprávněna jednat ve věcech upravených tímto zákonem, a to jméno, příjmení, telefonní
číslo a adresa elektronické pošty.
(2) Kontaktní údaje a jejich změny oznamují
a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) provozovateli národního CERT a
b) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e)
Úřadu.
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e)
oznamují změny pouze těch údajů podle odstavce 1,
které nejsou referenčními údaji vedenými v základních registrech, a to neprodleně.
(4) Úřad vede evidenci kontaktních údajů, která
obsahuje údaje uvedené v odstavci 1.
(5) Úřad je za stavu kybernetického nebezpečí
oprávněn vyžadovat kontaktní údaje shromážděné
provozovatelem národního CERT podle odstavce 2
písm. a).
(6) Vzor oznámení kontaktních údajů a jeho
formu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 17
Národní CERT
(1) Národní CERT zajišťuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem sdílení informací na národní
a mezinárodní úrovni v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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(2) Provozovatel národního CERT
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů
a osob uvedených v § 3 písm. a) a b) a tyto údaje
eviduje a uchovává,
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od orgánů a osob uvedených
v § 3 písm. b) a tyto údaje eviduje, uchovává
a chrání,
c) vyhodnocuje kybernetické bezpečnostní incidenty u orgánů a osob uvedených v § 3
písm. b),
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3
písm. a) a b) metodickou podporu, pomoc
a součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu,
e) působí jako kontaktní místo pro orgány a osoby
uvedené v § 3 písm. a) a b),
f) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti,
g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech bez uvedení ohlašovatele
kybernetického bezpečnostního incidentu a
h) předává na vyžádání Úřadu za stavu kybernetického nebezpečí kontaktní údaje orgánů
a osob uvedených v § 3 písm. a) a b).
(3) Provozovatel národního CERT může vlastním jménem a na vlastní odpovědnost vykonávat
i další hospodářskou činnost v oblasti kybernetické
bezpečnosti neupravenou tímto zákonem, pokud
tato činnost nenaruší plnění povinností uvedených
v odstavci 2.
(4) Provozovatel národního CERT při plnění
povinností uvedených v odstavci 2 koordinuje svou
činnost s Úřadem.
(5) Provozovatel národního CERT musí při
plnění povinností podle odstavce 2 postupovat nestranně.
§ 18
Provozovatel národního CERT
(1) Provozovatelem národního CERT se může
stát pouze právnická osoba,
a) která splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 a
b) se kterou Úřad uzavřel veřejnoprávní smlouvu
podle § 19.
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(2) Provozovatelem národního CERT může
být pouze právnická osoba, která
a) nevyvíjí ani nevyvíjela činnost proti zájmu České republiky ve smyslu zákona upravujícího
ochranu utajovaných informací,
b) provozuje nebo spravuje informační systémy
nebo služby a sítě elektronických komunikací1)
anebo se na jejich provozu a správě podílí, a to
nejméně po dobu 5 let,
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uvedené v odstavci 2 písm. f) si Úřad vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního
předpisu5).
(5) Provozovatel národního CERT vykonává
činnosti podle § 17 odst. 2 písm. a), b), c), e), g)
a h) bezúplatně.

c) má technické předpoklady v oblasti kybernetické bezpečnosti,

(6) Úřad zveřejní na svých internetových stránkách údaje o provozovateli národního CERT, a to
jeho obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo osoby, identifikátor datové schránky
a adresu jeho internetových stránek.

d) je členem nadnárodní organizace působící v oblasti kybernetické bezpečnosti,

§ 19

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy
České republiky ani orgánů Celní správy České
republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění evidovány nedoplatky,
f) nebyla pravomocně odsouzena za spáchání
trestného činu uvedeného v § 7 zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim,
g) není zahraniční osobou podle jiného právního
předpisu a
h) nebyla založena nebo zřízena výlučně za účelem dosažení zisku; tím není dotčena možnost
provozovatele národního CERT postupovat
podle § 17 odst. 3.
(3) Zájemce prokazuje splnění podmínek předložením
a) čestného prohlášení v
písm. a) až d), g) a h) a

případě

Veřejnoprávní smlouva
(1) Úřad uzavírá veřejnoprávní smlouvu (dále
jen „smlouva“) s právnickou osobou vybranou postupem podle § 163 odst. 4 správního řádu za účelem
spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajištění činností podle § 17 odst. 2. Řízení o výběru žádosti vyhlašuje Úřad.
(2) Smlouva obsahuje alespoň
a) označení smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) práva a povinnosti smluvních stran,
d) podmínky spolupráce smluvních stran,
e) způsob a podmínky odstoupení smluvních stran
od smlouvy,
f) výpovědní lhůtu a výpovědní důvody,

odstavce 2

g) zákaz zneužití údajů získaných v souvislosti
s výkonem činností uvedených v § 17 odst. 2,

b) potvrzení orgánu Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky v případě
odstavce 2 písm. e).

h) vymezení podmínek pro výkon činnosti národního CERT podle § 17 odst. 3 a

(4) Z obsahu čestného prohlášení podle odstavce 3 písm. a) musí být zřejmé, že uchazeč splňuje
příslušné předpoklady. Potvrzení podle odstavce 3
písm. b), že uchazeč nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní
správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění evidovány nedoplatky, nesmí být
starší než 30 dnů. Za účelem prokázání podmínky

5

i) způsob předání a rozsah údajů předávaných
Úřadu v případě zániku závazku.
(3) Smlouvu uzavřenou podle odstavce 1 Úřad
zveřejňuje ve Věstníku Úřadu, s výjimkou těch částí
smlouvy, jejichž zveřejnění neumožňuje jiný právní
předpis.
(4) Není-li uzavřena smlouva podle odstavce 1,
nebo v případě zániku závazku, vykonává činnost
národního CERT Úřad.

) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 181 / 2014

Strana 1932

§ 20
Vládní CERT
Vládní CERT jako součást Úřadu
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů
a osob uvedených v § 3 písm. c) až e),
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od orgánů a osob uvedených
v § 3 písm. c) až e),
c) vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační infrastruktury, z významných informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné
správy,
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3
písm. c) až e) metodickou podporu a pomoc,
e) poskytuje součinnost orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až e) při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické bezpečnostní události,
f) přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných orgánů a osob a tyto
podněty a údaje vyhodnocuje,
g) přijímá údaje od provozovatele národního
CERT a tyto údaje vyhodnocuje,
h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje,
i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z evidence incidentů a
j) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti.
HLAVA III
STAV KYBERNETICKÉHO NEBEZPEČÍ
§ 21
(1) Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí
stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo
bezpečnost a integrita služeb nebo sítí elektronických komunikací1), a tím by mohlo dojít k porušení
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nebo došlo k ohrožení zájmu České republiky ve
smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných
informací.
(2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí rozhoduje ředitel Úřadu. Rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se vyhlašuje vyvěšením na úřední desce Úřadu. Informace o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se zveřejňuje
v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání.
Provozovatel celoplošného televizního nebo rozhlasového vysílání je povinen bez náhrady nákladů na
základě žádosti Úřadu neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení stavu
kybernetického nebezpečí.
(3) Rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí nabývá účinnosti okamžikem, který
se v rozhodnutí stanoví. Stav kybernetického nebezpečí se vyhlašuje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle
však na 7 dnů. Uvedenou dobu může ředitel Úřadu
prodloužit; souhrnná doba trvání vyhlášeného stavu kybernetického nebezpečí nesmí být delší než
30 dnů.
(4) V průběhu vyhlášeného stavu kybernetického nebezpečí ředitel Úřadu informuje vládu o postupech při řešení stavu kybernetického nebezpečí
a o aktuálním stavu hrozeb, které vedly k vyhlášení
stavu kybernetického nebezpečí. Za stavu kybernetického nebezpečí a za nouzového stavu4) v případech podle odstavce 6 je Úřad oprávněn vydat
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle
§ 13 rovněž orgánům a osobám uvedeným v § 3
písm. a) a b).
(5) Stav kybernetického nebezpečí nelze vyhlásit v případě, kdy ohrožení bezpečnosti informací
v informačních systémech nebo bezpečnosti služeb
anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací1) lze odvrátit činností Úřadu podle tohoto
zákona.
(6) Není-li možné odvrátit ohrožení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí
elektronických komunikací1) v rámci stavu kybernetického nebezpečí, ředitel Úřadu neprodleně požádá
vládu o vyhlášení nouzového stavu4). Rozhodnutí
a opatření obecné povahy vydaná Úřadem podle
§ 13 před vyhlášením nouzového stavu zůstávají
v platnosti, pokud tato opatření nejsou v rozporu
s krizovými opatřeními vyhlášenými vládou.
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(7) Stav kybernetického nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud ředitel
Úřadu nerozhodne o jeho zrušení před uplynutím
této doby, nebo vyhlášením nouzového stavu4).
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o) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto zákonem.

HLAVA V
HLAVA IV
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

KONTROLA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 22

§ 23

(1) Státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonává Úřad, nestanoví-li zákon jinak.

Kontrola

(2) Úřad
a) stanoví bezpečnostní opatření,
b) vydává opatření,
c) zajišťuje činnost Národního centra kybernetické
bezpečnosti,
d) vede evidence podle tohoto zákona,
e) ukládá pokuty za správní delikty podle tohoto
zákona,
f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí,
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí
v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména
s veřejnoprávními korporacemi, výzkumnými
a vývojovými pracovišti a s ostatními pracovišti
typu CERT,
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci,
i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní
spolupráci,
j) zajišťuje prevenci, vzdělávání a metodickou
podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti,
k) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické
bezpečnosti,
l) uzavírá veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem národního CERT,
m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků kritické infrastruktury v odvětví
komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem
je organizační složka státu,
n) určuje podle krizového zákona prvky kritické
infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokud nejde o prvky uvedené v písmeni m), a

(1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími
a opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem,
a dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(2) Úřad kontroluje, jak
a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) plní
povinnosti uložené Úřadem v rozhodnutí nebo
v opatření obecné povahy podle § 13 za stavu
kybernetického nebezpečí,
b) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) plní
povinnosti stanovené v § 4 odst. 2, § 8 odst. 3
a § 16 odst. 2 písm. b) a povinnosti uložené
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné
povahy podle § 13 nebo 14.
§ 24
Nápravná opatření
(1) Zjistí-li Úřad při kontrole nedostatky, uloží
kontrolovanému orgánu nebo osobě, aby je ve stanovené lhůtě odstranila, popřípadě určí, jakým způsobem.
(2) Pokud je informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické
informační infrastruktury nebo významný informační systém pro zjištěné nedostatky bezprostředně
ohrožen kybernetickým bezpečnostním incidentem,
který jej může významně poškodit nebo zničit, může
kontrolní orgán zakázat kontrolovanému orgánu
nebo osobě používání tohoto systému anebo jeho
části do doby, než bude zjištěný nedostatek odstraněn.
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Správní delikty
§ 25
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvedené v § 3 písm. a) nebo b) se dopustí
správního deliktu tím, že
a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo
v opatření obecné povahy podle § 13, nebo
b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvedené v § 3 písm. c) až e) se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede bezpečnostní dokumentaci,
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delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt
spáchán.
(3) 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.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident
podle § 8 odst. 1 a 3,

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o jejím uložení.

c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13
nebo 14,

HLAVA VI

d) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu
Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo
e) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2
písm. a) až c) nebo e),
b) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).
§ 26
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost uvedenou v § 10 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 27
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28
Zmocňovací ustanovení
(1) Úřad a Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou významné informační systémy a jejich určující
kritéria podle § 6 písm. d).
(2) Úřad stanoví vyhláškou
a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace,
obsah bezpečnostních opatření a rozsah bezpečnostních opatření podle § 6 písm. a) až c),
b) typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů a náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu podle
§ 8 odst. 4,
c) náležitosti oznámení o provedení reaktivního
opatření a jeho výsledku podle § 13 odst. 4 a
d) vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu
podle § 16 odst. 6.
Přechodná ustanovení
§ 29
(1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b)
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oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do
30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 2
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 30
Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d)
a) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději
do 30 dnů ode dne určení jejich informačního
systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou,
b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1
a 3 nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich
informačního systému nebo komunikačního
systému kritickou informační infrastrukturou a
c) zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2
nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou.
§ 31
Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. e)
a) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději
do 30 dnů ode dne naplnění určujících kritérií
významného informačního systému jejich informačních systémů,
b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1
a 3 nejpozději do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému a
c) zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2
nejpozději do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému.
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§ 33
Společná ustanovení
(1) Tento zákon se vztahuje pouze na takové
informační nebo komunikační systémy zpravodajských služeb, které splňují podmínky pro určení kritické informační infrastruktury, a to v rozsahu § 12
a 16; ustanovení § 4 se na tyto systémy použije přiměřeně a Úřad je jako prvky kritické infrastruktury
podle § 22 odst. 2 písm. m) nenavrhuje.
(2) Na informační systém Policie České republiky pro analytickou činnost v trestním řízení se
tento zákon vztahuje pouze v rozsahu § 12 a 16;
ustanovení § 4 se na tento systém použije přiměřeně.
To neplatí, pokud je tento systém kritickou informační infrastrukturou.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti
§ 34
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona
č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 145 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) na vyžádání zprávu o jednotlivých kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační infrastruktury.“.

§ 32
Činnost národního CERT vykonává do doby,
než nabude účinnosti veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 19, ten, kdo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost, kterou podle
tohoto zákona vykonává národní CERT, nejdéle
však do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V § 146 odst. 1 se za slova „bezpečnostního
řízení“ vkládají slova „nebo v rámci správního řízení
o vydání opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“.
3. V § 146 odst. 2 se za slova „podle tohoto
zákona“ vkládají slova „nebo podle zákona o kybernetické bezpečnosti“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích
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zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno ad),
které zní:
„ad) v rozporu s § 89 odst. 4 neposkytne údaje,
nebo je poskytne opožděně.“.

§ 35
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011
Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/
/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/
/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 89 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 62 zní:
„(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací je povinen na žádost
účastníka bezplatně a ve formě umožňující další
elektronické zpracování dat poskytnout mu provozní a lokalizační údaje, které má k dispozici na základě tohoto zákona, pokud je nemohl účastník
pro poruchu na jeho zařízení v důsledku kybernetického bezpečnostního incidentu62) zachytit nebo uložit. Údaje podnikatel předá, je-li to technicky možné,
bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení žádosti nebo v případě probíhající komunikace ode dne jejího uskutečnění.

4. V § 118 odst. 22 písm. a) se slovo „nebo“
nahrazuje čárkou a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo odstavce 14 písm. ad)“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona
o svobodném přístupu k informacím
§ 36
V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/
/2006 Sb., se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých
bylo možné identifikovat orgán nebo osobu,
která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 37
V § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/
/2003 Sb., se za slova „válečného stavu,“ vkládají
slova „stavu kybernetického nebezpečí,“.
ČÁST ŠESTÁ

62

) § 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).“.

2. V § 118 odst. 14 písm. y) se slovo „nebo“
zrušuje.
3. V § 118 se na konci odstavce 14 tečka nahra-

ÚČINNOST
§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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182
ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona
č. 463/2012 Sb., se mění takto:

souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění
takto:
1. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo
„2014“ nahrazuje číslem „2016“ a číslo „2015“ se
nahrazuje číslem „2017“.
2. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo „2015“
nahrazuje číslem „2017“.
ČÁST TŘETÍ

1. V § 91 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2017“ a číslo „2025“ se nahrazuje číslem „2027“.

Změna zákona č. 262/2006 Sb.

2. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3
písm. b) a c) se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2016“.

V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“
nahrazuje číslem „4“.

3. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3
písm. c) se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2017“.
4. V § 94 odst. 1 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2016“.
5. V § 94 odst. 2 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2017“.

Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. IV

7. V § 99 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2017“ a číslo „2018“ se nahrazuje číslem „2020“.

V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/
/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona
č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona
č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII
bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2015“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 267/2006 Sb.

Změna zákona č. 218/2007 Sb.

Čl. II

Čl. V

6. V § 95 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2016“ a číslo „2015“ se nahrazuje číslem „2017“.

Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů

V části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb.,
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kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb.,
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/
/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona
č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012
Sb., se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2017“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. VI
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., se mění takto:
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1. V části první čl. I se bod 4 zrušuje.
2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se
na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VII
V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., se ve větě čtvrté číslo „2014“ nahrazuje číslem „2016“.
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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183
ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.
a zákona č. 314/2012 Sb., se věta druhá zrušuje.

s přesností na jedno desetinné místo nahoru, aby
u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.

Čl. II

Čl. III

Přechodné ustanovení
Při zvýšení důchodů od splátky důchodu
splatné v lednu 2015 se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší o tolik procent zaokrouhlených

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2014.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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184
ZÁKON
ze dne 31. července 2014,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpadech

předpisy Evropské unie31m) a upravuje povinnosti
výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců.
(2) Tento díl zákona se vztahuje

Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/
/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona
č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. § 37f včetně poznámek pod čarou č. 31m, 56
a 57 zní:
„§ 37f
(1) Tento díl zákona zapracovává příslušné

a) do 14. srpna 2018 na elektrozařízení náležející
do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu,
b) od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení.
(3) Od 15. srpna 2018 se každé elektrozařízení
zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7
části II k tomuto zákonu.
(4) Tento díl zákona se nevztahuje na
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných
bezpečnostních zájmů České republiky, včetně
zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených
výlučně k vojenským účelům,
b) zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit
svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,
c) přímo žhavené žárovky.
(5) Od 15. srpna 2018 se tento díl zákona dále
nevztahuje na
a) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
b) velká stacionární průmyslová soustrojí,
c) velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,
d) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo
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zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu
podle zákona upravujícího podmínky provozu
vozidel na pozemních komunikacích56),

3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití
prostředků komunikace na dálku31n), v rámci
své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České
republice usazena, nebo

e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,

4. prodává elektrozařízení prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena,

f) zařízení specificky určená výhradně pro účely
výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná
pro spotřebitele,
g) zdravotnické prostředky57), pokud se očekává,
že budou před ukončením životnosti zdrojem
nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky57).
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podskupiny
elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
31m

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
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31n

) § 1820 občanského zákoníku.“.

4. V § 37g se na konci textu písmene f) doplňují
slova „ ; o elektrozařízení pocházející z domácností
se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak
v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli“.
5. V § 37g písm. g) se slova „na místě k tomu
výrobcem určeném“ nahrazují slovy „v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky
nového elektrozařízení posledním prodejcem či
v jeho bezprostřední blízkosti“.

56

) 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 pozdějších předpisů.

57

) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 37g písm. a) se slova „ , které náleží do
některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto
zákonu“ a slova „ , s výjimkou zařízení určených
výlučně pro účely obrany státu“ zrušují.

6. V § 37g písm. h) se slova „na místě k tomu
výrobcem určeném“ nahrazují slovy „v místě odděleného sběru“.
7. V § 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:
„i) místem zpětného odběru – místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností,
j) místem odděleného sběru – místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad,“.

3. V § 37g písmeno e) včetně poznámky pod
čarou č. 31n zní:

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena k) až n).

„e) výrobcem – právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která v České republice

8. V § 37g se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která
znějí:

1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití
prostředků komunikace na dálku31n), pod
vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,

„o) posledním prodejcem – právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která
bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití
prostředků komunikace na dálku31n), dodává
v rámci své podnikatelské činnosti elektrozařízení konečnému uživateli,

2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití
prostředků komunikace na dálku31n), prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na
zařízení značka osoby podle bodu 1, a je
v České republice usazena,

p) velkým stacionárním průmyslovým soustrojím
– sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně
k určitému účelu, jsou trvale instalovány a de-
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montovány odbornými pracovníky na určitém
místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny
odborným pracovníkům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj,
q) velkou pevnou instalací – systém velkých rozměrů složený z několika typů přístrojů a případně dalších zařízení, které jsou montovány,
instalovány a demontovány odbornými pracovníky, jsou určeny ke stálému použití jako součást budovy nebo konstrukce na předem určeném místě vyhrazeném k tomuto účelu a mohou
být nahrazeny pouze zařízením specificky určeným k témuž účelu,
r) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití – stroj s vlastním zdrojem energie, jehož provoz vyžaduje při
práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně
souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.“.
9. V § 37h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výrobce je povinen vést evidenci toku
zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo
místa odděleného sběru až po zpracování, využití
a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem. V případě podle odstavce 1 písm. c) vede tuto evidenci příslušná právnická osoba.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
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robce podle § 37g písm. e) bodu 4 (dále jen „zahraniční výrobce“) podává návrh na zápis do Seznamu
svým jménem pověřený zástupce, kterého si tento
výrobce určil v souladu s § 37q odst. 1. Seznam je
informačním systémem veřejné správy. Správcem Seznamu je ministerstvo.
(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce
nebo pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 ministerstvu k rozhodnutí v listinné podobě a současně
v elektronické podobě, nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58), a to nejpozději do 60 dnů
od vzniku povinnosti podle odstavce 1. Návrh na
zápis do Seznamu může ministerstvu způsobem podle věty první rovněž podat pověřený zástupce podle
§ 37q odst. 2. Výrobce není povinen podat návrh na
zápis do Seznamu, jestliže jeho povinnosti plní pověřený zástupce podle § 37q odst. 2, který je v Seznamu zapsán.
(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové
identifikační číslo, pokud byla přidělena, jde-li
o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla,
identifikační číslo osoby a daňové identifikační
číslo, pokud byla přidělena, jde-li o právnickou
osobu,

10. V § 37h odst. 4 se slova „a obsah roční
zprávy podle odstavce 2“ nahrazují slovy „ , obsah
roční zprávy podle odstavce 2 a rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu podle odstavce 3“.

c) identifikační údaje zahraničního výrobce nebo
osoby podle § 37q odst. 2 věty první, pokud
návrh podává pověřený zástupce podle § 37q
odst. 1 nebo 2, a písemné pověření, na jehož
základě byl pověřený zástupce určen; pro rozsah identifikačních údajů zahraničních osob se
použijí přiměřeně písmena a) a b),

11. § 37i včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 58 zní:

d) skupinu elektrozařízení,

„§ 37i
Seznam výrobců elektrozařízení
(1) Výrobce, na kterého se vztahují povinnosti
podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na
zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen
„Seznam“) v rozsahu podle odstavce 3. Namísto vý-

e) druh elektrozařízení podle toho, zda je elektrozařízení určeno k použití v domácnostech nebo
mimo domácnosti,
f) značku elektrozařízení,
g) použitý způsob prodeje elektrozařízení,
h) způsob plnění povinností stanovených v tomto
dílu zákona,
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i) způsob zajištění financování podle § 37n, 37o
a 37p a doklady o něm.
(4) Plní-li výrobci nebo pověření zástupci své
povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1
písm. c), která dosud není zapsána v Seznamu pro
danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na
zápis do Seznamu spolu s touto právnickou osobou.
Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) se
v tomto případě zapisuje do Seznamu a její zápis je
součástí zápisu výrobců nebo pověřených zástupců
podle věty první. Výrobci nebo pověření zástupci,
kteří plní své povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h
odst. 1 písm. c), která je zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, návrh na zápis do Seznamu nepodávají. Právnická osoba podle § 37h
odst. 1 písm. c) vkládá do Seznamu dálkovým přístupem údaje o výrobcích a pověřených zástupcích
podle odstavce 3 písm. a) až g). Osoba, jejíž údaje
byly vloženy do Seznamu podle věty čtvrté, se pro
účely odstavců 2 a 7, § 37j odst. 3 a § 37q odst. 2
považuje za zapsanou v Seznamu. Ministerstvo údaje
podle věty čtvrté zpřístupní postupem podle odstavce 7.
(5) Osoba zapsaná v Seznamu provádí dálkovým přístupem změny údajů předložených podle
odstavce 3 písm. c) až i) do 30 dnů od jejich uskutečnění. Změna je potvrzena, pokud ministerstvo do
30 pracovních dnů od jejího provedení nevyzve
osobu zapsanou v Seznamu k doložení podkladů
prokazujících, že plnění jejích povinností stanovených v tomto dílu zákona je zajištěno. Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu,
že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu, do
30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Změny
údajů o výrobcích a pověřených zástupcích vložených do Seznamu právnickou osobou podle § 37h
odst. 1 písm. c) v souladu s odstavcem 4 nebo jejich
výmaz provede tato právnická osoba dálkovým přístupem do 30 dnů ode dne, kdy změna nebo důvod
k výmazu osoby nastaly.
(6) Ministerstvo na základě oznámení nebo
vlastního zjištění provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu, pokud jde o údaje podle odstavce 3
písm. d), e), h) a i), nebo osobu, u které zákonné
důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu
vyřadí. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. Ministerstvo provádí na základě údajů získaných ze zá-
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kladních registrů změny údajů zapsaných v Seznamu
podle odstavce 3 písm. a) a b); rozhodnutí se v tomto
případě nevydává.
(7) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo
zpřístupňuje aktuální Seznam na portálu veřejné
správy v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu; obchodní
firma a právní forma, jde-li o právnickou osobu,
b) adresa sídla,
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
d) skupina elektrozařízení,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 37h
odst. 1, včetně uvedení právnické osoby podle
§ 37h odst. 1 písm. c), jejímž prostřednictvím
plní své povinnosti,
f) údaj o tom, zda se jedná o výrobce, pověřeného
zástupce nebo právnickou osobu podle § 37h
odst. 1 písm. c),
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název
zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q
odst. 2 věty první, je-li v Seznamu zapsán jejich
pověřený zástupce.
(8) Pro účely zápisu do Seznamu ministerstvo
stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. h) a i).
58

) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

12. V § 37j odst. 1 se za slova „životního prostředí“ vkládají slova „ , právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky a požadavky
na ekodesign výrobků“.
13. V § 37j odst. 2 se slova „ , a bylo možné
zjistit výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona“ zrušují.
14. Poznámka pod čarou č. 31p se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
15. V § 37j odst. 3 se slova „výrobců zapsaných
v Seznamu podle § 37i“ nahrazují slovy „výrobce,
který je zapsán v Seznamu podle § 37i, nebo je místo
něj v Seznamu zapsán jeho pověřený zástupce“.
16. V § 37k odstavce 4 a 5 znějí:
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„(4) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný
uživatel měl možnost
a) při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat
ke zpětnému odběru použité elektrozařízení
v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,
b) odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších
rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží,
v místě prodeje nového elektrozařízení nebo
v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené
k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.
(5) Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen
jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na
místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně odebraná
elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad
musí být předány pouze zpracovateli podle § 37l,
není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito.
Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo
zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle
§ 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4
nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.“.
17. V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Výrobce elektrozařízení určených k použití
v domácnostech je povinen:
a) zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru
v každé obci, městském obvodě nebo městské
části s počtem více než 2 000 obyvatel, kde se
nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž
jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Počet
obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu
obyvatel České republiky zpracované Českým
statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního
roku. Za místo zpětného odběru pro účely to-
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hoto ustanovení se nepovažuje místo dodávky
výrobku u konečného uživatele. Ke splnění této
povinnosti může výrobce na základě písemné
dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to
i v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 3,
b) uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí
s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem a ve které jsou elektrozařízení určená k použití v domácnostech, která uvádí na trh, prodávána, za podmínek obdobných jako s ostatními
obcemi,
c) zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných jako s ostatními posledními prodejci místo
zpětného odběru v každém prodejním místě
posledního prodejce elektrozařízení nebo v jeho
bezprostřední blízkosti, kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána
a kde velikost prodejní plochy určené k prodeji
elektrozařízení je alespoň 400 m2, pokud poslední prodejce o zřízení místa zpětného odběru
projeví zájem.“.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.
18. V § 37k odst. 9 se slova „a jejich“ nahrazují
slovy „ , jejich přeprava a“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Do předání zpracovateli nesmí být
elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem
úpravy, využití nebo odstranění.“.
19. V § 37k se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Ministerstvo může vyhláškou stanovit
technické požadavky na provádění zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
a na skladování a přepravu zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu.“.
20. V § 37l odst. 2 se za slova „zpracovatelům
elektroodpadu“ vkládá slovo „bezplatně“ a za slovo
„zpracování“ se vkládají slova „a k přípravě k opětovnému použití“.
21. V § 37l odst. 6 se slova „zvláštním právním
předpisem31t) pro zacházení s regulovanými látkami“ nahrazují slovy „zvláštními právními předpisy
pro zacházení s látkami, které poškozují ozonovou
vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny31t)“.
Poznámka pod čarou č. 31t zní:
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„31t) Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/
/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/
/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech.“.

22. V § 37m odstavec 3 zní:
„(3) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit
využití elektroodpadu, který byl předán zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 5, minimálně v rozsahu
stanoveném v příloze č. 14 k tomuto zákonu.“.
23. V § 37m se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob, jakým se počítá dosažení minimální úrovně využití
elektroodpadu podle odstavce 3.“.
24. V § 37n odst. 1 se věta druhá zrušuje.
25. V § 37n odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
26. V § 37n odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 59 zní:
„(4) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností odděleně. Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý
prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmějí převýšit náklady
známé výrobci v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh, plní-li své povinnosti podle § 37h
odst. 1 písm. c), nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů, plní-li své povinnosti podle
§ 37h odst. 1 písm. a) nebo b). Povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů59) nejsou
tímto ustanovením dotčeny.
59

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

27. V § 37n se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Právnická osoba podle § 37h odst. 1
písm. c) v případě, že se elektrozařízení prokazatelně
nestane na území České republiky odpadem, vrátí
obdržený příspěvek na zajištění nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností osobě, která
prokáže, že elektrozařízení po uvedení na trh v České
republice vyvezla nebo dodala do jiného členského
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státu Evropské unie. Není-li touto osobou výrobce,
může právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c)
vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením
příspěvku. Požádat o vrácení příspěvku lze nejpozději do 28. února kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, v němž byl příspěvek uhrazen,
jinak právo na vrácení příspěvku zaniká. Osoba,
která žádá o vrácení příspěvku, je povinna umožnit
právnické osobě podle § 37h odst. 1 písm. c), aby
provedla ověření splnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku, a to přímo nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby; účelně vynaložené náklady na toto ověření je osoba, která žádá
o vrácení příspěvku, povinna uhradit právnické
osobě podle § 37h odst. 1 písm. c) pouze v případě,
že ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku.“.
28. V § 37o se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu odděleně.
Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen
je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své
podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmějí
převýšit náklady známé výrobci v okamžiku uvedení
nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady
výrobci vzniknou až po tomto okamžiku.
(3) Výrobce a konečný uživatel, který není spotřebitelem, mohou nejpozději při dodání nového
elektrozařízení konečnému uživateli uzavřít písemnou formou dohodu o zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu odchylně od způsobů stanovených v odstavci 1; ostatní ustanovení tohoto dílu zákona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Informaci
o uzavření dohody a základních dohodnutých podmínkách financování zašle výrobce ministerstvu jako
součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla
smlouva uzavřena.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
29. V § 37o se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Právnická osoba podle § 37h odst. 1
písm. c) v případě, že se elektrozařízení prokazatelně
nestane na území České republiky odpadem, vrátí
obdržený příspěvek na zajištění nakládání s elektroodpadem osobě, která prokáže, že elektrozařízení
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po uvedení na trh v České republice vyvezla nebo
dodala do jiného členského státu Evropské unie.
Není-li touto osobou výrobce, může právnická
osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku. Požádat o vrácení příspěvku lze nejpozději do 28. února
kalendářního roku následujícího po kalendářním
roce, v němž byl příspěvek uhrazen, jinak právo na
vrácení příspěvku zaniká. Osoba, která žádá o vrácení příspěvku, je povinna umožnit právnické osobě
podle § 37h odst. 1 písm. c), aby provedla ověření
splnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku, a to přímo nebo prostřednictvím auditora
či jiné pověřené osoby; účelně vynaložené náklady
na toto ověření je osoba, která žádá o vrácení příspěvku, povinna uhradit právnické osobě podle
§ 37h odst. 1 písm. c) pouze v případě, že ověření
prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku.“.
30. V § 37p odst. 4 se slova „způsobu výpočtu
minimální výše příspěvků“ nahrazují slovy „minimální výše nebo způsobu výpočtu minimální výše
příspěvků a způsobu finančního vypořádání po
splnění povinností pro nakládání s elektroodpadem
ze solárních panelů“.
31. V § 37p se doplňuje odstavec 5, který zní:
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„§ 37q
Pověřený zástupce
(1) Za plnění povinností zahraničního výrobce
stanovených v tomto dílu zákona odpovídá pověřený zástupce, kterého si zahraniční výrobce za tím
účelem určil na základě písemného pověření.
(2) Osoba usazená v jiném členském státě
Evropské unie, která v České republice uvádí elektrozařízení na trh, nejde-li o zahraničního výrobce
podle odstavce 1, si může určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem
plnění povinností výrobce stanovených v tomto dílu
zákona. Pověřený zástupce podle věty první odpovídá za plnění těchto povinností od okamžiku jeho
zápisu do Seznamu podle § 37i. Osoba podle věty
první je povinna informovat své odběratele o určení,
změně a odvolání pověřeného zástupce.
(3) Pověřeným zástupcem podle odstavce 1
nebo 2 může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je usazená
v České republice.
(4) Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2
plní všechny povinnosti výrobce stanovené v tomto
dílu zákona. Odpovědnost výrobce za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona nezaniká,
jestliže pověřený zástupce tyto povinnosti neplní.
(5) Osoba, která je usazena v České republice
a prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům v jiném členském státě Evropské unie, je
povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit na základě písemného pověření
svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností ve vztahu k tomuto elektrozařízení vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu.

„(5) Výrobce a konečný uživatel mohou nejpozději při dodání nového solárního panelu konečnému uživateli uzavřít písemnou formou dohodu
o zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních
panelů odchylně od způsobu stanoveného v odstavci 1; ostatní ustanovení tohoto dílu zákona zůstávají
takovou dohodou nedotčena. Dohoda nesmí směřovat k omezení výše financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle tohoto zákona. Odpovídá-li na základě takové dohody za financování konečný uživatel, použijí se přiměřeně
podmínky pro zajištění financování podle odstavce 2
s tím, že financování musí být plně zajištěno nejpozději do 5 let od uzavření této dohody. Informaci
o uzavření dohody a základních dohodnutých podmínkách financování zašle výrobce ministerstvu jako
součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla
smlouva uzavřena.“.

(1) Při přepravě použitých elektrozařízení do
České republiky, z ní nebo přes ni je jejich držitel
povinen prokázat na požádání celního úřadu nebo
inspekce, že přepravovaná elektrozařízení nejsou odpadem. Za tímto účelem je povinen zajistit, aby při
přepravě byly celním úřadům a inspekci k dispozici

32. Za § 37p se vkládají nové § 37q a 37r, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 znějí:

a) kopie daňového dokladu podle zákona o dani
z přidané hodnoty a kopie smlouvy o převodu
vlastnictví k přepravovanému elektrozařízení,

§ 37r
Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení
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v níž je uvedeno, že elektrozařízení jsou určena
k přímému opětovnému použití a že jsou plně
funkční,
b) dokumentace podle odstavce 4 o každém jednotlivém kusu přepravovaného elektrozařízení,
která není starší než 3 měsíce, a
c) prohlášení držitele, že přepravovaná elektrozařízení nejsou odpadem.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 4 se nepoužijí, pokud držitel elektrozařízení
prokáže, že k přepravě dochází v rámci smluvního
vztahu mezi podnikateli a že
a) elektrozařízení jsou zasílána jako vadná zpět
osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nich svoji značku, nebo třetí
osobě jednající jejím jménem na opravu v rámci
záruky za jakost za účelem opětovného použití,
b) použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití jsou zasílána na renovaci nebo
opravu za účelem opětovného použití na základě smlouvy osobě, která elektrozařízení vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nich
svoji značku, nebo třetí osobě jednající jejím
jménem do zemí, na něž se vztahují předpisy
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o kontrole přeshraničního pohybu odpadů
určených k využití60), nebo
c) vadná použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické prostředky57) nebo jejich součásti, jsou na základě
smlouvy zasílána osobě, která je vyrobila, nebo
si je nechala vyrobit a uvádí na nich svoji
značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem
za účelem analýzy hlavní příčiny závady v případě, že analýzu může provést pouze uvedená
osoba nebo třetí osoba jednající jejím jménem.
(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 4 se dále nepoužijí v případě, že povaha
a množství přepravovaných elektrozařízení prokazují, že mají sloužit výhradně k soukromému nebo
osobnímu použití osob, které je přepravují, nebo jejich rodinných příslušníků, nebo mají sloužit jako
dar.
(4) Ke každému jednotlivému kusu přepravovaného elektrozařízení musí být vypracována dokumentace, která prokazuje, že byla ověřena jeho
funkčnost a vyhodnocena přítomnost nebezpečných
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látek. V případě důvodných pochybností o funkčnosti přepravovaných použitých elektrozařízení jsou
celní úřad nebo inspekce oprávněny jejich držitele
vyzvat, aby funkčnost elektrozařízení na vlastní náklady prokázal.
(5) Při přepravě použitých elektrozařízení do
České republiky, z ní nebo přes ni musí být zajištěna
ochrana elektrozařízení před poškozením v průběhu
přepravy, nakládky a vykládky, zejména prostřednictvím dostatečných obalů a vhodného uspořádání
nákladu.
(6) Neprokáže-li držitel na základě dokladů
uvedených v odstavcích 1 a 4, případně též postupem
uvedeným v odstavci 4 větě druhé, že přepravované
použité elektrozařízení není odpadem, nebo není-li
zajištěna ochrana elektrozařízení před poškozením
v souladu s odstavcem 5, považuje se takové elektrozařízení za elektroodpad a jeho přeprava za nedovolenou přepravu odpadů podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39).
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, rozsah dokumentace podle odstavce 4 a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení, a výčet elektrozařízení
s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá podle odstavce 1.
60

) Rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném
znění o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění
o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených
k využití.“.

33. Za § 37r se vkládá nový § 37s, který včetně
nadpisu zní:
„§ 37s
Registr míst zpětného odběru
(1) Registr míst zpětného odběru (dále jen „Registr“) je informačním systémem veřejné správy,
který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem Registru je ministerstvo.
(2) Registr je veřejně přístupný způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) V Registru se vedou tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název
nebo firma, adresa sídla a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, provozovatele místa
zpětného odběru,
b) adresa místa zpětného odběru,
c) indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru,
d) skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu,
e) typy odebíraných elektrozařízení podle seznamu výrobků uvedeného v § 37f odst. 5,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která
místo zpětného odběru zřídila.
(4) Výrobce elektrozařízení určených k použití
v domácnostech je povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3 a stejným způsobem tyto údaje aktualizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy nastala skutečnost
zakládající změnu údaje.“.
34. V § 38 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) významu grafického symbolu podle § 37k
odst. 2 pro označování elektrozařízení pro
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účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.“.
35. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Poslední prodejce je při prodeji výrobků, na které
se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu
zajištění zpětného odběru.“.
36. V § 66 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q.“.
37. V § 72 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 12,
který zní:
„12. údaje o místech zpětného odběru podle
§ 37s odst. 2,“.
38. V § 72 odst. 1 písm. j) se za bod 9 vkládá
nový bod 10, který zní:
„10. Registr podle § 37s,“.
Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 11.
39. V § 72 odst. 1 se za písmeno x) vkládá nové
písmeno y), které zní:
„y) spravuje Registr podle § 37s,“.
Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno z).
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40. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Skupiny elektrozařízení
I. Skupiny elektrozařízení, které se použijí do 14. srpna 2018
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
II. Skupiny elektrozařízení, které se použijí od 15. srpna 2018
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do
skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování
a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební
zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické
prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr
nepřesahuje 50 cm“.
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41. Doplňuje se příloha č. 14, která zní:
„Příloha č. 14 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu

Do 14. srpna 2015
Skupina elektrozařízení

Od 15. srpna 2015
do 14. srpna 2018

Od 15. srpna 2018

A

B

A

C

A

C

%

%

%

%

%

%

1.

80

75

85

80

–

–

2.

70

50

75

55

–

–

3.

75

65

80

70

–

–

4.

75

65

80

70

–

–

5.

70

50

75

55

–

–

5. (výbojky)

–

80

–

80*

–

–

6.

70

50

75

55

–

–

7.

70

50

75

55

–

–

8.

70

50

75

55

–

–

9.

70

50

75

55

–

–

10.

80

75

85

80

–

–

1.

–

–

–

–

85

80

2.

–

–

–

–

80

70

3.

–

–

–

–

–

80*

4.

–

–

–

–

85

80

5.

–

–

–

–

75

55

6.

–

–

–

–

75

55

Dle přílohy č. 7 části I

Dle přílohy č. 7 části II

Způsoby zpracování elektroodpadu v jednotlivých sloupcích pod písmeny A až C zahrnují:
A – využití elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek, které zahrnuje všechny způsoby využití
včetně recyklace a přípravy k opětovnému použití
B – recyklaci elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek
C – recyklaci a přípravu k opětovnému použití elektroodpadu
* pouze recyklace“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výrobce je povinen vést evidenci podle § 37h
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne
1. ledna 2015.
2. Platnost zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení, učiněných podle § 37i zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstává nedotčena, s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice, které pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení ve věci zápisu do Seznamu výrobců
elektrozařízení podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou
řízení týkajícího se zajištění financování nakládání
s elektrozařízeními pocházejícími z domácností
a uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 nebo je-li navrhovatelem osoba usazená v jiném státě než
v České republice, která se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zastavují. Bylo-li řízení ve věci zápisu
do Seznamu výrobců elektrozařízení pro zajišťování
financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a uvedenými na trh do dne
13. srpna 2005 zastaveno podle věty první, jsou právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, které podaly návrh na zápis
nejpozději 31. prosince 2013, oprávněny zajišťovat
financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a uvedenými na trh do dne
13. srpna 2005 v rozsahu podaného návrhu na zápis
po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
4. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., ve znění
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účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna doplnit všechny údaje, které jsou
vyžadovány v návrhu na zápis podle § 37i odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o zápisu této osoby do Seznamu výrobců elektrozařízení, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci
až po uplynutí uvedené lhůty. Osobu, která nesplní
tuto povinnost, Ministerstvo životního prostředí ze
Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 169/2013 Sb.
Čl. III
V článku V zákona č. 169/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se slova „1. října
2014“ nahrazují slovy „1. ledna 2016“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37
až 39, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015,
a čl. III, který nabývá účinnosti dnem následujícím
po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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185
ZÁKON
ze dne 31. července 2014,
kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

do funkce v roce 2009 a dříve, končí funkční období
za 1 rok ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PRVNÍ

2. Předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, který byl jmenován
do funkce v roce 2010, končí funkční období za
2 roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb.,
zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb.,
zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 102 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Funkční období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu je 5 let.“.
2. V § 108 odst. 2 se slova „a místopředsedy
soudu“ nahrazují slovy „soudu, místopředsedy
soudu a předsedy kolegia“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, který byl jmenován

3. Předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, který byl jmenován
do funkce v roce 2011, končí funkční období za
3 roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, který byl jmenován
do funkce v roce 2012, končí funkční období za
4 roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, který byl jmenován
do funkce v roce 2013 nebo v roce 2014 přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období za 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu
Čl. III
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona
č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
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č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013
Sb. a zákona č. 231/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 17 úvodní části ustanovení se za slovo
„základny“ vkládají slova „platné pro soudce“.
2. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „platné pro soudce“.
3. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „platné pro soudce“.
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správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/
/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/
/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., se doplňuje bod 11, který zní:
„11. Předsedovi Nejvyššího soudu, který byl
jmenován do funkce přede dnem 1. října 2008, končí
funkční období dnem, kterým skončí funkční období předsedovi Nejvyššího správního soudu podle
části druhé čl. IV tohoto zákona.“.

ČÁST TŘETÍ

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 314/2008 Sb.

ÚČINNOST

Čl. IV
V čl. II zákona č. 314/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

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