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O B S A H:
232. Z aÂ k o n o prÏijetõÂ uÂveÏru CÏeskou republikou od mezinaÂrodnõÂ financÏnõÂ instituce na financovaÂnõÂ investicÏnõÂch potrÏeb souvisejõÂcõÂch
s provaÂdeÏnõÂm programu VyÂstavba a obnova infrastruktury vodovoduÊ a kanalizacõÂ
233. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
234. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 129/2000 Sb.,
o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 131/2000 Sb., o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 182/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 22/2004 Sb., o mõÂstnõÂm referendu
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, a zaÂkon cÏ. 312/2002 Sb., o uÂrÏednõÂcõÂch uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 46/2004 Sb.
235. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
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232
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006
Ï
o prÏijetõÂ uÂveÏru Ceskou republikou od mezinaÂrodnõÂ financÏnõÂ instituce
na financovaÂnõÂ investicÏnõÂch potrÏeb souvisejõÂcõÂch s provaÂdeÏnõÂm programu
VyÂstavba a obnova infrastruktury vodovoduÊ a kanalizacõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

stavce 1 sjednaÂ a uzavrÏe jmeÂnem CÏeskeÂ republiky ministr financõÂ.

§1
Ï
(1) CeskaÂ republika je opraÂvneÏna prÏijmout uÂveÏr
od mezinaÂrodnõÂ financÏnõÂ instituce na financovaÂnõÂ investicÏnõÂch potrÏeb souvisejõÂcõÂch s provaÂdeÏnõÂm programu
VyÂstavba a obnova infrastruktury vodovoduÊ a kanalizacõÂ evidovaneÂho v InformacÏnõÂm systeÂmu financovaÂnõÂ
reprodukce majetku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1). UÂveÏr muÊzÏe cÏinit nejvyÂsÏe 3 000 000 000 KcÏ a musõÂ
byÂt splatnyÂ ve lhuÊteÏ do 25 let ode dne podpisu smlouvy
o uÂveÏru, nejpozdeÏji vsÏak do 31. prosince 2031.
(2) UÂveÏrovou smlouvu k prÏijetõÂ uÂveÏru podle od-

§2
O prostrÏedky zõÂskaneÂ uÂveÏrem podle § 1 lze prÏekrocÏit celkoveÂ vyÂdaje staÂtnõÂho rozpocÏtu schvaÂleneÂ zaÂkonem o staÂtnõÂm rozpocÏtu v rozpocÏtoveÂm roce, ve
ktereÂm budou takto zõÂskaneÂ prostrÏedky pouzÏity. O toto
prÏekrocÏenõÂ se v prÏõÂslusÏneÂm rozpocÏtoveÂm roce meÏnõÂ
saldo staÂtnõÂho rozpocÏtu a financujõÂcõÂ polozÏky.
§3
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

1

) § 12 a 13 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla).
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233
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu

cÏ. 135/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 189/2006 Sb., se za § 200u
vklaÂdaÂ novyÂ § 200ua, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek
pod cÏarou cÏ. 34f azÏ 34h znõÂ:
Ï õÂzenõÂ o potvrzenõÂ evropskeÂho exekucÏnõÂho titulu
¹R

CÏl. I

§ 200ua

V zaÂkoneÏ cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1975 Sb., zaÂkona
cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 328/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 263/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 31/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 142/1996
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 269/
/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 202/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., zaÂkona
Â stavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho
cÏ. 360/1999 Sb., naÂlezu U
pod cÏ. 2/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 105/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 130/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 204/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 220/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 137/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb.,
naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 276/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 317/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 451/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 491/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 202/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 226/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 476/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 88/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2004
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 153/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 237/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 257/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 340/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 436/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 554/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 555/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 628/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 59/
/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 170/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 205/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 216/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 342/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 377/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 383/2005 Sb., zaÂkona
cÏ. 413/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 56/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 57/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 79/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 112/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 113/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 115/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 133/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 134/2006 Sb., zaÂkona

(1) Na naÂvrh opraÂvneÏneÂho ze soudnõÂho rozhodnutõÂ, soudnõÂho smõÂru nebo uÂrÏednõÂ listiny, ktereÂ splnÏujõÂ
podmõÂnky podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ34f) k potvrzenõÂ jako evropskyÂ exekucÏnõÂ titul, rozhodne soud usnesenõÂm za podmõÂnek
stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ34f).
(2) K rÏõÂzenõÂ o potvrzenõÂ evropskeÂho exekucÏnõÂho
titulu je prÏõÂslusÏnyÂ soud, kteryÂ rozhodoval ve veÏci
v dobeÏ, kdy byly splneÏny podmõÂnky vzniku nesporneÂho naÂroku podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ34g). Byly-li tyto podmõÂnky
splneÏny v prÏõÂpadeÏ uÂrÏednõÂ listiny34h), je k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ soud opraÂvneÏneÂho.
(3) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je opraÂvneÏnyÂ.
(4) Proti usnesenõÂ o potvrzenõÂ evropskeÂho exekucÏnõÂho titulu nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
34f

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 805/2004
ze dne 21. dubna 2004, kteryÂm se zavaÂdõÂ evropskyÂ exekucÏnõÂ
titul pro nesporneÂ naÂroky.
34g
) CÏl. 3 a 4 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES)
cÏ. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kteryÂm se zavaÂdõÂ evropskyÂ exekucÏnõÂ titul pro nesporneÂ naÂroky.
34h
) CÏl. 25 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 805/
/2004 ze dne 21. dubna 2004, kteryÂm se zavaÂdõÂ evropskyÂ
exekucÏnõÂ titul pro nesporneÂ naÂroky.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 34g se oznacÏuje
jako poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 34i, a to vcÏetneÏ odkazuÊ
na poznaÂmku pod cÏarou.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o mezinaÂrodnõÂm praÂvu
soukromeÂm a procesnõÂm
CÏl. II
V § 68a zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm
praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 361/
/2004 Sb., se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1

a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 5a znõÂ:
¹(2) RozhodnutõÂ justicÏnõÂch orgaÂnuÊ cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskeÂ unie v obcÏanskopraÂvnõÂch veÏcech a obchodnõÂch veÏcech, kteraÂ jsou v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5a) potvrzena jako evropskyÂ exekucÏnõÂ titul, nepodleÂhajõÂ povinnosti prohlaÂsÏenõÂ vykonatelnosti podle tohoto zaÂkona. VyÂkon teÏchto rozhodnutõÂ probõÂhaÂ v souladu
s podmõÂnkami stanovenyÂmi prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5a).
5a
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) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 805/2004 ze
dne 21. dubna 2004, kteryÂm se zavaÂdõÂ evropskyÂ exekucÏnõÂ
titul pro nesporneÂ naÂroky.ª.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o soudech a soudcõÂch

nõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 349/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 192/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 441/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 626/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 349/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 413/2005
Sb. a zaÂkona cÏ. 79/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 130 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹zaÂstupceª
nahrazuje slovy ¹dva zaÂstupciª, slova ¹jmenovanyÂ a odvolaÂvanyÂª se nahrazujõÂ slovy ¹jmenovanõÂ a odvolaÂvanõÂª
a slova ¹dalsÏõÂ cÏlenoveÂª se nahrazujõÂ slovy ¹prÏedseda,
mõÂstoprÏedseda a dalsÏõÂch sedm cÏlenuÊª.
2. V § 130 se na konci odstavce 4 doplnÏuje veÏta
¹PrÏedsedovi, mõÂstoprÏedsedovi a cÏlenuÊm Rady, kterÏõÂ
nejsou soudci a staÂtnõÂ zaÂstupci, prÏõÂslusÏõÂ meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna za vyÂkon funkce a naÂhrada vyÂdajuÊ, a to prÏedsedovi ve vyÂsÏi 0,3naÂsobku platu a naÂhrady vyÂdajuÊ
soudce krajskeÂho soudu dle deÂlky praÂvnõÂ praxe, mõÂstoprÏedsedovi ve vyÂsÏi 0,2naÂsobku a cÏlenu ve vyÂsÏi 0,1naÂsobku.ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

CÏl. III
ZaÂkon cÏ. 6/2002 Sb., o soudech, soudcõÂch, prÏõÂsedõÂcõÂch a staÂtnõÂ spraÂveÏ souduÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o soudech a soudcõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona
Â stavcÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 228/2002 Sb., naÂlezu U

CÏl. IV
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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234
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 131/2000 Sb.,
o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 182/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 22/2004 Sb., o mõÂstnõÂm referendu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ,
a zaÂkon cÏ. 312/2002 Sb., o uÂrÏednõÂcõÂch uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 46/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ)
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 313/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 59/2003 Sb., zaÂkona
cÏ. 22/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 216/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 257/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 421/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 626/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 413/2005 Sb.
a zaÂkona cÏ. 61/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 3 znõÂ:

meÏsta nebo cÏaÂst jeho naÂzvu, je i nadaÂle meÏstem. OddeÏlõÂ-li se cÏaÂst meÏstyse a vzniknou dveÏ nebo võÂce obcõÂ,
pak obec, ktereÂ zuÊstane naÂzev dosavadnõÂho meÏstyse
nebo cÏaÂst jeho naÂzvu, je i nadaÂle meÏstysem.ª.
2. V § 4 odst. 1 se za slovo ¹Olomouc,ª vklaÂdajõÂ
slova ¹PrÏerov, Chomutov, DeÏcÏõÂn, FryÂdek-MõÂstek,ª.
3. V § 5 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta
¹MeÏstys je samostatneÏ spravovaÂn zastupitelstvem
meÏstyse; dalsÏõÂmi orgaÂny meÏstyse jsou rada meÏstyse,
starosta, uÂrÏad meÏstyse a zvlaÂsÏtnõÂ orgaÂny meÏstyse.ª.
4. V § 5 odst. 3 se za slova ¹OrgaÂnem obce,ª
vklaÂdaÂ slovo ¹meÏstyse,ª.
5. V § 12 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹poª
vklaÂdaÂ slovo ¹dniª.
6. V § 12 odst. 5 se veÏta trÏetõÂ zrusÏuje.

¹§ 3
(1) Obec, kteraÂ maÂ alesponÏ 3 000 obyvatel, je
meÏstem, pokud tak na naÂvrh obce stanovõÂ prÏedseda
PoslaneckeÂ sneÏmovny po vyjaÂdrÏenõÂ vlaÂdy.
(2) Obec je meÏstysem, pokud tak na naÂvrh obce
stanovõÂ prÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny po vyjaÂdrÏenõÂ
vlaÂdy.
(3) Obec, kteraÂ byla meÏstem prÏede dnem
17. kveÏtna 1954, je meÏstem, pokud o to pozÏaÂdaÂ prÏedsedu PoslaneckeÂ sneÏmovny. PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny tak na zÏaÂdost obce stanovõÂ a zaÂrovenÏ urcÏõÂ den,
kdy se obec staÂvaÂ meÏstem.
(4) Obec, kteraÂ byla opraÂvneÏna uzÏõÂvat oznacÏenõÂ
meÏstys prÏede dnem 17. kveÏtna 1954, je meÏstysem, pokud o to pozÏaÂdaÂ prÏedsedu PoslaneckeÂ sneÏmovny. PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny tak na zÏaÂdost obce stanovõÂ
a zaÂrovenÏ urcÏõÂ den, od ktereÂho se obec staÂvaÂ meÏstysem.
(5) SloucÏõÂ-li se dveÏ nebo võÂce obcõÂ, z nichzÏ alesponÏ
jedna je meÏstem, je noveÏ vzniklaÂ obec meÏstem. SloucÏõÂ-li
se dveÏ nebo võÂce obcõÂ, z nichzÏ zÏaÂdnaÂ nenõÂ meÏstem, ale
alesponÏ jedna je meÏstysem, je noveÏ vzniklaÂ obec meÏstysem. OddeÏlõÂ-li se cÏaÂst meÏsta a vzniknou dveÏ nebo
võÂce obcõÂ, pak obec, ktereÂ zuÊstane naÂzev dosavadnõÂho

7. V § 12 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Obec zasÏle obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku obce
neprodleneÏ po dni jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ Ministerstvu vnitra.
Obec zasÏle narÏõÂzenõÂ obce neprodleneÏ po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ krajskeÂmu uÂrÏadu.ª.
8. V § 21 odst. 3 se za põÂsmeno b) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
¹c) jednaÂ za noveÏ vznikajõÂcõÂ obec prÏi uzavõÂraÂnõÂ dohody
o rozdeÏlenõÂ majetku,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno c) se oznacÏuje jako põÂsmeno d).
9. V § 22 odst. 2 se põÂsmeno c) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena d) a e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena c)
a d).
10. V § 22 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) SoucÏaÂstõÂ naÂvrhu na oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce je põÂsemnaÂ dohoda obce a prÏõÂpravneÂho vyÂboru o rozdeÏlenõÂ
majetku obce mezi puÊvodnõÂ obec a noveÏ vzniklou
obec, bylo-li teÂto dohody dosazÏeno.
(4) Nedohodne-li se obec a prÏõÂpravnyÂ vyÂbor
o rozdeÏlenõÂ majetku obce jinak, rozdeÏlõÂ se majetek obce
mezi puÊvodnõÂ obec a noveÏ vzniklou obec tak, zÏe
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a) vlastnickeÂ praÂvo k nemovitostem, vcÏetneÏ jejich
prÏõÂslusÏenstvõÂ, jakozÏ i veÏcnaÂ praÂva k veÏcem cizõÂm
a zaÂvazky vaÂznoucõÂ na nemovitostech, prÏechaÂzejõÂ
na tu obec, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se nemovitost nachaÂzõÂ;
pro prÏechod vlastnickeÂho praÂva k nemovitostem je
rozhodnyÂ stav ke dni konaÂnõÂ mõÂstnõÂho referenda
o oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce,
b) v pomeÏru podle pocÏtu obyvatel puÊvodnõÂ obce
a noveÏ vznikleÂ obce prÏechaÂzejõÂ na noveÏ vzniklou
obec moviteÂ veÏci, s vyÂjimkou prÏõÂslusÏenstvõÂ nemovitostõÂ, financÏnõÂ prostrÏedky, zaÂvazky, podõÂly na
praÂvnickyÂch osobaÂch zalozÏenyÂch obcõÂ a ostatnõÂ
praÂva.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
azÏ 8.
11. V § 22 odst. 6 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ veÏta
¹RozhodnutõÂ obsahuje teÂzÏ schvaÂlenõÂ dohody podle odstavce 3, bylo-li teÂto dohody dosazÏeno.ª.
12. V § 22 se za odstavec 6 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Majetek uvedenyÂ v odstavci 4 na noveÏ vzniklou obec prÏechaÂzõÂ dnem vzniku teÂto obce. Nebylo-li
dosazÏeno dohody podle odstavce 3, muÊzÏe noveÏ vzniklaÂ
obec podat zÏalobu k soudu na urcÏenõÂ, kteryÂ majetek
uvedenyÂ v odstavci 4 põÂsm. b) na ni prÏesÏel.ª.
DosavadnõÂ odstavce 7 a 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 8
a 9.
13. V § 23 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹dosavadnõÂª
nahrazuje slovem ¹puÊvodnõÂª.
14. V § 23 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se tecÏka za slovem
¹uÂrÏaduª nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se slova ¹nebo,
neobsahuje-li rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu schvaÂlenõÂ
dohody podle § 22 odst. 3, nemovitosti podle § 22
odst. 4 põÂsm. a).ª.
15. V § 23 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹dosavadnõÂª
nahrazuje slovem ¹puÊvodnõÂª.
16. V § 23 odst. 1 veÏteÏ trÏetõÂ se slovo ¹dosavadnõÂª
nahrazuje slovem ¹puÊvodnõÂª.
17. § 24 znõÂ:
¹§ 24
SloucÏenõÂ obcõÂ, prÏipojenõÂ obce, meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ
nebo meÏstskyÂch obvoduÊ nebo oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce lze
proveÂst jen k pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku. NaÂvrh na
oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce musõÂ byÂt podaÂn krajskeÂmu uÂrÏadu
nejpozdeÏji do 30. cÏervna prÏedchozõÂho kalendaÂrÏnõÂho
roku.ª.
18. V § 29 odst. 2 se slova ¹a jestlizÏe o to pozÏaÂdalo peticõÂ nejmeÂneÏ 40 % zletilyÂch obcÏanuÊ obce hlaÂsõÂcõÂch se k teÂto naÂrodnostnõÂ mensÏineÏª nahrazujõÂ slovy
¹ , pokud o to pozÏaÂdajõÂ zaÂstupci prÏõÂslusÏneÂ naÂrodnostnõÂ
mensÏiny prostrÏednictvõÂm vyÂboru pro naÂrodnostnõÂ

mensÏiny (§ 117 odst. 3) a pokud ten svyÂm usnesenõÂm
naÂvrh doporucÏõÂª.
19. V § 61 odst. 2 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech teÂzÏ
1. usnesenõÂmi vlaÂdy a smeÏrnicemi uÂstrÏednõÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ; tato usnesenõÂ a tyto smeÏrnice
nemohou orgaÂnuÊm obcõÂ uklaÂdat povinnosti,
pokud nejsou zaÂrovenÏ stanoveny zaÂkonem;
podmõÂnkou platnosti smeÏrnic uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ je jejich publikovaÂnõÂ ve VeÏstnõÂku
vlaÂdy pro orgaÂny krajuÊ a orgaÂny obcõÂ;
2. opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy
prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona.ª.
20. V § 67 se cÏaÂst veÏty za strÏednõÂkem vcÏetneÏ strÏednõÂku a vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 19 zrusÏuje.
21. V § 68 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹meÏlo
v obci,ª vklaÂdaÂ slovo ¹meÏstysu,ª.
22. V § 68 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) Dojde-li ke sloucÏenõÂ obcõÂ nebo k oddeÏlenõÂ
cÏaÂsti obce, stanovõÂ pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva obce,
kteryÂ maÂ byÂt zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke
zrÏõÂzenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v uÂzemneÏ
cÏleneÏneÂm statutaÂrnõÂm meÏsteÏ, stanovõÂ pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti, kteryÂ
maÂ byÂt zvolen, magistraÂt v prÏeneseneÂ puÊsobnosti. PrÏi
stanovenõÂ pocÏtu cÏlenuÊ zastupitelstva obce a cÏlenuÊ zastupitelstva meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti se
postupuje podle odstavce 1 obdobneÏ.ª.
23. V § 69 odst. 2 se slovo ¹(meÏsta)ª nahrazuje
slovy ¹(meÏsta, meÏstyse)ª.
24. § 75 znõÂ:
¹§ 75
(1) NeuvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce, pokud vykonaÂvaÂ funkci starosty, a uvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce naÂlezÏõÂ odmeÏna prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ, jestlizÏe jim ke dni voleb do zastupitelstva
obce prÏõÂslusÏela meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna a pokud jim nevznikl
opeÏtovnyÂ naÂrok na meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏnu. Pokud byl uvolneÏnyÂ cÏlen zastupitelstva obce nebo neuvolneÏnyÂ cÏlen
zastupitelstva obce vykonaÂvajõÂcõÂ funkci starosty pravomocneÏ odsouzen za uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ
v pruÊbeÏhu funkcÏnõÂho obdobõÂ, pak mu odmeÏna prÏi
skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ nenaÂlezÏõÂ.
(2) VyÂsÏe odmeÏny prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ
uvolneÏneÂho cÏlena zastupitelstva obce a neuvolneÏneÂho
cÏlena zastupitelstva obce vykonaÂvajõÂcõÂho funkci starosty se stanovõÂ jako vyÂsÏe meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏny, k nõÂzÏ se prÏicÏte
naÂsobek teÂto cÏaÂstky a pocÏtu celyÂch ukoncÏenyÂch po
sobeÏ jdoucõÂch let vyÂkonu funkce, nejdeÂle vsÏak peÏti
ukoncÏenyÂch let vyÂkonu funkce.
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(3) UvolneÏneÂmu cÏlenovi zastupitelstva obce a neuvolneÏneÂmu cÏlenovi zastupitelstva obce, kterÏõÂ vykonaÂvali funkci starosty nebo mõÂstostarosty, za nizÏ naÂlezÏõÂ
meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna, a jimzÏ zanikl mandaÂt prÏede dnem
konaÂnõÂ voleb do zastupitelstva obce, bude tato odmeÏna
poskytovaÂna jesÏteÏ po dobu 3 meÏsõÂcuÊ ode dne zaÂniku
mandaÂtu.
(4) UvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce a neuvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce, kterÏõÂ vykonaÂvali
funkci starosty nebo mõÂstostarosty, za nizÏ naÂlezÏõÂ meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna, a byli z teÂto funkce odvolaÂni nebo se jõÂ
vzdali, bude tato odmeÏna poskytovaÂna jesÏteÏ po dobu
3 meÏsõÂcuÊ ode dne vzdaÂnõÂ se funkce nebo odvolaÂnõÂ
z funkce.
(5) Pokud dosavadnõÂ starosta vykonaÂvaÂ do ustavujõÂcõÂho zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce pravomoc podle
§ 107 odst. 1, naÂlezÏõÂ mu meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna v dosavadnõÂ
vyÂsÏi.
(6) CÏlenovi zastupitelstva obce, kteryÂ vykonaÂvaÂ
pravomoc podle § 107 odst. 2, naÂlezÏõÂ meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna
ve stejneÂ vyÂsÏi, kteraÂ by podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu naÂlezÏela starostovi.
(7) OdmeÏna prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ muÊzÏe
byÂt vyplacena v meÏsõÂcÏnõÂch splaÂtkaÂch nebo jednoraÂzoveÏ.
Vznikl-li cÏlenovi zastupitelstva obce uvedeneÂmu v odstavci 1 naÂrok na odmeÏnu prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ v dobeÏ, kdy je proti neÏmu vedeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ
pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ v pruÊbeÏhu funkcÏnõÂho obdobõÂ, odmeÏna prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ
se nevyplatõÂ. SkoncÏõÂ-li trestnõÂ rÏõÂzenõÂ pro uvedenyÂ
trestnyÂ cÏin pravomocnyÂm odsouzenõÂm cÏlena zastupitelstva obce, maÂ se za to, zÏe naÂrok na odmeÏnu prÏi
skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ nevznikl; nedojde-li k takoveÂmu odsouzenõÂ, odmeÏna prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho
obdobõÂ se vyplatõÂ.ª.
25. V § 84 odst. 2 se põÂsmena l) a m) zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ põÂsmena n) azÏ y) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena l)
azÏ v).
26. V § 84 odst. 2 põÂsmeno n) znõÂ:
¹n) volit z rÏad cÏlenuÊ zastupitelstva obce starostu,
mõÂstostarosty a dalsÏõÂ cÏleny rady obce (radnõÂ) a odvolaÂvat je z funkce, stanovit pocÏet cÏlenuÊ rady obce,
jakozÏ i pocÏet dlouhodobeÏ uvolneÏnyÂch cÏlenuÊ tohoto zastupitelstva, zrÏizovat a zrusÏovat vyÂbory,
volit jejich prÏedsedy a dalsÏõÂ cÏleny a odvolaÂvat je
z funkce,ª.
27. V § 89 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 30 znõÂ:
¹(2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jinyÂ
orgaÂn obce postupovat v souladu s rozhodnutõÂm soudu
o povinnosti vyhlaÂsit mõÂstnõÂ referendum nebo s rozhodnutõÂm prÏijatyÂm v mõÂstnõÂm referendu, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 meÏsõÂcuÊ zjednalo naÂpravu. JestlizÏe tak zastupitelstvo obce v teÂto
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lhuÊteÏ neucÏinõÂ, Ministerstvo vnitra je rozpustõÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ muÊzÏe obec podat zÏalobu k soudu30).
30

) § 67 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 150/2002 Sb., soudnõÂ rÏaÂd spraÂvnõÂ.ª.

28. V § 91 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) JestlizÏe nebude ustavujõÂcõÂ zasedaÂnõÂ noveÏ zvoleneÂho zastupitelstva obce svolaÂno ve lhuÊteÏ uvedeneÂ
v odstavci 1, ucÏinõÂ tak Ministerstvo vnitra.ª.
29. V § 98 odst. 1 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se slova
Ï editel krajskeÂho uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovy ¹Minister¹R
stvo vnitraª a slova ¹kraje zarÏazenyÂch do krajskeÂho
uÂrÏaduª se nahrazujõÂ slovy ¹staÂtu zarÏazenyÂch do Ministerstva vnitraª.
30. V § 98 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) NaÂklady spojeneÂ s vyÂkonem funkce spraÂvce
obce hradõÂ staÂt.ª.
Ï editel krajskeÂho
31. V § 98 odst. 4 se slova ¹R
uÂrÏaduª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo vnitraª.
32. V § 105 se odstavec 2 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se
zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 1.
33. V § 111 odst. 1 se slovo ¹(¹meÏstoª)ª nahrazuje slovy ¹(¹meÏstoª, ¹meÏstysª)ª a za slova ¹a naÂzvem
obceª se vklaÂdaÂ slovo ¹ , meÏstyseª.
34. V § 111 odst. 2 se slova ¹(¹MeÏstskyÂ uÂrÏadª)ª
nahrazujõÂ slovy ¹(¹MeÏstskyÂ uÂrÏadª, ¹UÂrÏad meÏstyseª)ª
a za slova ¹s uvedenõÂm naÂzvu obceª se vklaÂdaÂ slovo
¹ , meÏstyseª.
35. V § 111 odst. 3 se za slova ¹(meÏstskeÂho)
uÂrÏaduª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo uÂrÏadu meÏstyseª.
36. V § 111 odst. 4 se slovo ¹(¹meÏstoª)ª nahrazuje slovy ¹(¹meÏstoª, ¹meÏstysª)ª a slovo ¹(meÏsta)ª se
nahrazuje slovy ¹(meÏsta, meÏstyse)ª.
37. V § 120 odst. 1 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹V cÏaÂstech obce muÊzÏe zrÏõÂdit zastupitelstvo obce osadnõÂ
nebo mõÂstnõÂ vyÂbory (daÂle jen ¹osadnõÂ vyÂborª).ª.
38. V cÏaÂsti prvnõÂ hlava VI vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 37 znõÂ:
¹ H L AVA V I
DOZOR
DõÂ l 1
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem
obecneÏ zaÂvaznyÂch vyhlaÂsÏek obcõÂ a usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obcõÂ
v samostatneÂ puÊsobnosti
§ 123
(1) Odporuje-li obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka obce
zaÂkonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednaÂnõÂ
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naÂpravy. NezjednaÂ-li obec naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti teÂto obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky. UÂcÏinnost
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce je pozastavena dnem
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ obci prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo obce naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, Ministerstvo
vnitra sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ
zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je
i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka obce, kterou byla zjednaÂna
naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky obce s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe Ministerstvo vnitra pozastavit jejõÂ uÂcÏinnost
Â cÏinnost
bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. U
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce je pozastavena dnem
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ obci prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo obce naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, Ministerstvo
vnitra sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ
zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je
i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka obce, kterou byla zjednaÂna
naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li zastupitelstvo obce naÂpravu ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ Ministerstva
vnitra podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ Ministerstvo vnitra do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty pro podaÂnõÂ rozkladu UÂstavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce. Je-li proti rozhodnutõÂ
Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad,
Â stavnõÂmu
podaÂ Ministerstvo vnitra takovyÂ naÂvrh U
soudu do 30 dnuÊ ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
o rozkladu, kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestlizÏe
UÂstavnõÂ soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ
zastavõÂ, rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra o pozastavenõÂ
uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu nabude
praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li zastupitelstvo obce naÂpravu prÏed
rozhodnutõÂm UÂstavnõÂho soudu o naÂvrhu podle odÂ stavstavce 3, sdeÏlõÂ obec neprodleneÏ tuto skutecÏnost U
nõÂmu soudu a Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra
sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ
obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i obecneÏ
zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka obce, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
§ 124
(1) Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti v rozporu se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a nejde-li
o obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku obce, vyzve Ministerstvo
vnitra obec ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ
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orgaÂn obce naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy,
pozastavõÂ Ministerstvo vnitra vyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti. VyÂkon usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutõÂ
soucÏasneÏ stanovõÂ obci prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ, Ministerstvo vnitra sveÂ rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti
zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe Ministerstvo vnitra pozastavit vyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ
puÊsobnosti bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
VyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho
opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra
obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ obci prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ, Ministerstvo vnitra sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ
vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ
orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ
poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm byla
zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce ve stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ
Ministerstvo vnitra do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty pro
podaÂnõÂ rozkladu prÏõÂslusÏneÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti. Je-li proti rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ
Ministerstvo vnitra takovyÂ naÂvrh prÏõÂslusÏneÂmu soudu
do 30 dnuÊ ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozkladu,
kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestlizÏe soud tento naÂvrh
odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ Ministerstva vnitra o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ
puÊsobnosti pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ
soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce prÏed rozhodnutõÂm soudu o naÂvrhu podle odstavce 3 naÂpravu, sdeÏlõÂ
obec neprodleneÏ tuto skutecÏnost soudu a Ministerstvu
vnitra. Ministerstvo vnitra sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ do
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15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm
byla zjednaÂna naÂprava.
(5) Ministerstvo vnitra o pozastavenõÂ vyÂkonu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti nerozhodne, jestlizÏe jizÏ bylo
vykonaÂno; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ podaÂ pouze naÂvrh soudu
na jeho zrusÏenõÂ.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho, obchodnõÂho nebo pracovnõÂho praÂva a v prÏõÂpadeÏ, kdy jsou dozor nebo kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti obcõÂ
upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem37).
DõÂ l 2
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem narÏõÂzenõÂ obcõÂ
a usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obcõÂ
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
§ 125
(1) Odporuje-li narÏõÂzenõÂ obce zaÂkonu nebo jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu, vyzve krajskyÂ uÂrÏad obec ke
zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce
naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, rozhodne krajskyÂ uÂrÏad o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ obce.
UÂcÏinnost narÏõÂzenõÂ obce je pozastavena dnem dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu obci. KrajskyÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ obci prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke
zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, krajskyÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ obce zrusÏõÂ neprodleneÏ
poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ obce, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu narÏõÂzenõÂ obce
s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad pozastavit jeho uÂcÏinnost bez prÏedchozõÂ vyÂzvy
Â cÏinnost narÏõÂzenõÂ obce je pozake zjednaÂnõÂ naÂpravy. U
stavena dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu
obci. KrajskyÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ obci
prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, krajskyÂ
uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ
obce zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ obce
o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ obce,
kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, podaÂ rÏeditel krajskeÂho uÂrÏadu do
Â stavnõÂmu
30 dnuÊ ode dne uplynutõÂ lhuÊty pro naÂpravu U
soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ narÏõÂzenõÂ obce. JestlizÏe UÂstavnõÂ
soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ,
rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti
narÏõÂzenõÂ obce pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ
UÂstavnõÂho soudu nabude praÂvnõÂ moci.
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(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce prÏed rozhodnutõÂm UÂstavnõÂho soudu o naÂvrhu podle odstavce 3 naÂÂ stavpravu, sdeÏlõÂ obec neprodleneÏ tuto skutecÏnost U
nõÂmu soudu a krajskeÂmu uÂrÏadu. KrajskyÂ uÂrÏad rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ obce zrusÏõÂ do
15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ obce o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ obce, kteryÂm byla zjednaÂna
naÂprava.
§ 126
(1) Odporuje-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ
opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkonu,
jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ vlaÂdy, smeÏrnici uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo
opatrÏenõÂ krajskeÂho uÂrÏadu prÏijateÂmu prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti, vyzve krajskyÂ uÂrÏad obec
ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li obec naÂpravu do
60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, krajskyÂ uÂrÏad takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu obce zrusÏõÂ
a o rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
informuje obecnõÂ uÂrÏad.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad
takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu
obce zrusÏit bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
DõÂ l 3
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏstskyÂch obvoduÊ
a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst
§ 127
(1) Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti v rozporu se zaÂkonem nebo jinyÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, pozastavõÂ magistraÂt jeho vyÂkon.
VyÂkon usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ je
pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ magistraÂtu
meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti. MagistraÂt
v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ meÏstskeÂmu obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy, kteraÂ
nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, magistraÂt sveÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta
o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm
byla zjednaÂna naÂprava.
(2) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 1
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu, podaÂ magistraÂt do
60 dnuÊ od jejõÂho uplynutõÂ naÂvrh na zrusÏenõÂ usnesenõÂ,
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rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho
obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti
soudu. JestlizÏe soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne
nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, pozbyÂvaÂ rozhodnutõÂ magistraÂtu
o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(3) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂho obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti prÏed rozhodnutõÂm soudu naÂpravu,
sdeÏlõÂ meÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst neprodleneÏ
tuto skutecÏnost soudu a magistraÂtu. MagistraÂt sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ
meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm byla zjednaÂna
naÂprava.
(4) MagistraÂt o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti nerozhodne, jestlizÏe jizÏ bylo vykonaÂno; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ podaÂ pouze naÂvrh soudu na jeho zrusÏenõÂ.
(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho, obchodnõÂho nebo pracovnõÂho praÂva a v prÏõÂpadeÏ, kdy jsou dozor nebo kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti obcõÂ
upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem37).
§ 127a
Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti v rozporu se zaÂkonem, jinyÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem, usnesenõÂm vlaÂdy, smeÏrnicõÂ uÂstrÏednõÂho
spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo s opatrÏenõÂm magistraÂtu prÏijatyÂm
prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti, magistraÂt je
zrusÏõÂ. MagistraÂt o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti informuje uÂrÏad meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti.
DõÂ l 4
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dozoru
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rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti,
d) rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu obce,
e) rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu, na jehozÏ zaÂkladeÏ
pozbyÂvaÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu obce platnosti.
(2) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta vyveÏsõÂ neprodleneÏ na uÂrÏednõÂ
desce uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti po
dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm se
zrusÏuje usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu
meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo meÏstskeÂho obvodu v samostatneÂ
puÊsobnosti.
(3) Obec na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ Ministerstvu vnitra usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnuÊ obce v samostatneÂ puÊsobnosti. Obec na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ krajskeÂmu uÂrÏadu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obce v prÏeneseneÂ
puÊsobnosti.
(4) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ magistraÂtu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti
v samostatneÂ puÊsobnosti. MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ
cÏaÂst uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta na pozÏaÂdaÂnõÂ
zasÏle neprodleneÏ magistraÂtu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(5) PuÊsobnost sveÏrÏenaÂ krajskeÂmu uÂrÏadu v § 125
a 126 a puÊsobnost sveÏrÏenaÂ magistraÂtu v § 127a je puÊsobnostõÂ prÏenesenou.
(6) Na rozhodovaÂnõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ obce a o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu obce, meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se ustanovenõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu
nepouzÏijõÂ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ.
(7) UstanovenõÂ dõÂluÊ 1 azÏ 3 se nevztahujõÂ na rozhodnutõÂ a jineÂ uÂkony orgaÂnuÊ obce, meÏstskeÂho obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho
meÏsta ucÏineÏneÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu nebo podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.

§ 128
(1) Obec vyveÏsõÂ neprodleneÏ na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ
a) rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho
prÏedpisu obce,
b) naÂlez UÂstavnõÂho soudu, kteryÂm se zrusÏuje praÂvnõÂ
prÏedpis obce nebo jeho jednotlivaÂ ustanovenõÂ,
c) rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm se zrusÏuje usnesenõÂ,

37

) ZaÂkon cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 420/2004 Sb., o prÏezkoumaÂvaÂnõÂ hospodarÏenõÂ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a dobrovolnyÂch svazkuÊ obcõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 413/2005 Sb.ª.

39. V cÏaÂsti prvnõÂ se za hlavu VI vklaÂdaÂ novaÂ hlava VII, kteraÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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¹HLAVA VII
KONTROLA VYÂKONU SAMOSTATNEÂ
Ï ENESENEÂ PU
Ê SOBNOSTI
A PR

(2) Obec poskytne v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm
kontroly kontrolujõÂcõÂmu vesÏkerou soucÏinnost odpovõÂdajõÂcõÂ mozÏnostem obce a rozsahu kontrolnõÂch opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.

§ 129

(3) KontrolujõÂcõÂ je povinen
a) oznaÂmit starostovi, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ kontroly a prÏedlozÏit
prÏed zahaÂjenõÂm kontroly põÂsemneÂ poveÏrÏenõÂ vydaneÂ osobou opraÂvneÏnou podle vnitrÏnõÂch prÏedpisuÊ
kontrolnõÂho orgaÂnu,
b) provaÂdeÏt kontrolu v rozsahu poveÏrÏenõÂ ke kontrole,
c) zjistit skutecÏnyÂ stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ, porovnat je s prÏõÂslusÏnyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ prokaÂzat prÏõÂslusÏnyÂmi podklady,
d) põÂsemneÏ potvrdit prÏevzetõÂ prÏedlozÏenyÂch podkladuÊ, zabezpecÏit rÏaÂdnou ochranu zajisÏteÏnyÂch
podkladuÊ a vraÂtit je neprodleneÏ, pominou-li duÊvody jejich zajisÏteÏnõÂ,
e) o vyÂsledcõÂch kontroly porÏõÂdit põÂsemnyÂ protokol
o kontrole a uveÂst v neÏm naÂlezÏitosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem,
f) seznaÂmit s obsahem protokolu o kontrole starostu, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce,
g) uveÂst v protokolu o kontrole doporucÏenõÂ mozÏneÂho rÏesÏenõÂ odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ,
pozÏaÂdaÂ-li o to starosta nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce,
h) prÏedat stejnopis protokolu o kontrole starostovi,
poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, k podpisu,
i) poucÏit starostu, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce, o mozÏnosti podat proti protokolu naÂmitky.

(1) Ministerstvo vnitra kontroluje vyÂkon samostatneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ. KrajskeÂ
uÂrÏady v prÏeneseneÂ puÊsobnosti kontrolujõÂ vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ.
(2) MagistraÂty uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch
meÏst v prÏeneseneÂ puÊsobnosti kontrolujõÂ vyÂkon samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch
statutaÂrnõÂch meÏst.
(3) Kontrolou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
cÏinnost orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy uvedenyÂch v odstavci 1
a 2, prÏi ktereÂ se zjisÏt'uje, zda orgaÂny obcõÂ, meÏstskyÂch
obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst dodrzÏujõÂ
a) prÏi vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti zaÂkony a jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy,
b) prÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkony, jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ
vlaÂdy, smeÏrnice uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, jakozÏ
i opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijataÂ prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
podle tohoto zaÂkona (§ 129b odst. 3).
(4) Kontrolu vyÂkonu samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ, meÏstskyÂch obvoduÊ
a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst
provaÂdeÏjõÂ poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci, kteryÂmi se rozumeÏjõÂ
a) zameÏstnanec kraje zarÏazenyÂ do krajskeÂho uÂrÏadu,
b) zameÏstnanec uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta zarÏazenyÂ do magistraÂtu uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta,
c) zameÏstnanec staÂtu zarÏazenyÂ do Ministerstva vnitra
(daÂle jen ¹kontrolujõÂcõÂª).
§ 129a
Kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
(1) KontrolujõÂcõÂ je prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly opraÂvneÏn
a) pozÏadovat od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu obce, aby ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ prÏedlozÏil podklady a poskytl
uÂplneÂ informace nezbytneÂ k provedenõÂ kontroly,
b) zajistit v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech prÏedlozÏeneÂ
podklady,
c) vstupovat do objektuÊ a do jinyÂch prostor, pokud
vstup souvisõÂ s provaÂdeÏnõÂm kontroly,
d) v nezbytneÂm rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm povaze kontroly pouzÏõÂvat technickeÂ a materiaÂlnõÂ vybavenõÂ
obce v prÏõÂpadech, kdy je jejich pouzÏitõÂ nezbytneÂ
k zabezpecÏenõÂ kontroly.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

(4) V protokolu o kontrole se zejmeÂna uvede
oznacÏenõÂ kontrolnõÂho orgaÂnu,
oznacÏenõÂ kontrolovaneÂho orgaÂnu obce,
jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ kontrolujõÂcõÂho, poprÏõÂpadeÏ kontrolujõÂcõÂch,
mõÂsto a cÏas provedenõÂ kontroly,
prÏedmeÏt kontroly a kontrolovaneÂ obdobõÂ,
vsÏechna kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ, vcÏetneÏ uvedenõÂ zjisÏteÏneÂho nezaÂkonneÂho postupu,
doporucÏenõÂ mozÏneÂho rÏesÏenõÂ odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch
nedostatkuÊ, pozÏaÂdaÂ-li o to starosta nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce,
oznacÏenõÂ vsÏech podkladuÊ, o ktereÂ se kontrolnõÂ
zjisÏteÏnõÂ opõÂraÂ,
podpis kontrolujõÂcõÂho, kteryÂ kontrolu provedl;
v prÏõÂpadeÏ, zÏe kontrolu provedlo võÂce kontrolujõÂcõÂch, podpisy vsÏech kontrolujõÂcõÂch, kterÏõÂ se kontroly zuÂcÏastnili,
datum vyhotovenõÂ protokolu a datum prÏevzetõÂ
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protokolu o kontrole starostou, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂm zaÂstupcem.
(5) Pokud starosta, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, odmõÂtnou podepsat protokol o kontrole, kontrolujõÂcõÂ tuto skutecÏnost vyznacÏõÂ v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole muÊzÏe starosta, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, podat do 15 dnuÊ ode
dne jeho prÏevzetõÂ naÂmitky. O naÂmitkaÂch proti protokolu o kontrole rozhoduje kontrolujõÂcõÂ. Nebylo-li naÂmitkaÂm vyhoveÏno, mohou se starosta, poprÏõÂpadeÏ jõÂm
poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch odvolat k tomu, kdo kontrolujõÂcõÂho poveÏrÏil kontrolou (daÂle jen ¹vedoucõÂª). VedoucõÂ o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch rozhodne do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ odvolaÂnõÂ. Jsou-li pro to
duÊvody, vedoucõÂ rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch zmeÏnõÂ nebo
zrusÏõÂ, jinak odvolaÂnõÂ zamõÂtne a rozhodnutõÂ potvrdõÂ.
Pokud v rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch vyplyne potrÏeba veÏc dosÏetrÏit, vedoucõÂ rozhodnutõÂ
zrusÏõÂ a zajistõÂ dosÏetrÏenõÂ veÏci. Proti rozhodnutõÂ vedoucõÂho se nelze daÂle odvolat. Pokud kontrolujõÂcõÂ vyhovõÂ
naÂmitkaÂm proti protokolu, nebo pokud vedoucõÂ vyhovõÂ odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch, je prÏõÂlohou jejich põÂsemneÂho rozhodnutõÂ dodatek k protokolu,
kteryÂm je opravena cÏaÂst protokolu o kontrole, kteraÂ
byla naÂmitkami uÂspeÏsÏneÏ napadena.
(7) PrÏi rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 6 se nepostupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ, dorucÏovaÂnõÂ a obsahovyÂch a formaÂlnõÂch naÂlezÏitostech rozhodnutõÂ.
(8) Starosta, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, na
nejblizÏsÏõÂm zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce seznaÂmõÂ zastupitelstvo obce s vyÂsledky uskutecÏneÏneÂ kontroly; v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl kontrolou shledaÂn nezaÂkonnyÂ postup
orgaÂnuÊ obce, prÏedlozÏõÂ mu naÂvrh opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ
jeho duÊsledkuÊ a k zamezenõÂ jeho opakovaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ
jej seznaÂmõÂ se zpuÊsobem, jakyÂm se tak jizÏ stalo. Informace o jednaÂnõÂ zastupitelstva obce v teÂto veÏci vcÏetneÏ
naÂvrhu opatrÏenõÂ podle veÏty prvnõÂ, poprÏõÂpadeÏ sdeÏlenõÂ
o zpuÊsobu naÂpravy nezaÂkonneÂho postupu orgaÂnuÊ
obce, obec neprodleneÏ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho
uÂrÏadu po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ.
(9) Pro kontrolu vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch obvoduÊ nebo meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst se odstavce 1
azÏ 8 uzÏijõÂ obdobneÏ.
§ 129b

poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, naÂlezÏejõÂ v prÏõÂpadeÏ kontroly vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ tajemnõÂkovi obecnõÂho uÂrÏadu; pokud tato funkce nenõÂ
v obci zrÏõÂzena, pak starostovi, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci.
(2) KontrolujõÂcõÂ je povinen porovnat stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ teÂzÏ s usnesenõÂmi vlaÂdy, smeÏrnicemi
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a s opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu
prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(3) KontrolujõÂcõÂ muÊzÏe daÂle v protokolu o kontrole
a) ulozÏit orgaÂnu obce splnit uÂkol stanovenyÂ zaÂkonem nebo proveÂst naÂpravu nezaÂkonneÂho postupu
nebo jinyÂch nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole
a stanovit mu k tomu prÏimeÏrÏenou lhuÊtu,
b) ulozÏit orgaÂnu obce podat kontrolnõÂmu orgaÂnu ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ podle põÂsmene a) põÂsemnou
zpraÂvu o splneÏnõÂ uÂkolu stanoveneÂho zaÂkonem
nebo o naÂpraveÏ nezaÂkonneÂho postupu nebo jinyÂch
nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole.
(4) Pro kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch obvoduÊ nebo meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst se odstavce 1
azÏ 3 uzÏijõÂ obdobneÏ. PraÂva a povinnosti, ktereÂ podle
odstavce 1 naÂlezÏejõÂ tajemnõÂkovi obecnõÂho uÂrÏadu, naÂlezÏejõÂ v tomto prÏõÂpadeÏ tajemnõÂkovi uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti. Stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ
se porovnaÂvaÂ rovneÏzÏ s opatrÏenõÂmi magistraÂtu prÏijatyÂmi
prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ
orgaÂnuÊm meÏstskyÂch obvoduÊ nebo meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ,
a pokud kontrolu provaÂdõÂ magistraÂt, uvaÂdõÂ se v protokolu o kontrole lhuÊta pro podaÂnõÂ zpraÂvy magistraÂtu.
(5) UstanovenõÂ odstavce 3 põÂsm. a) se nevztahuje
na uÂkony ucÏineÏneÂ orgaÂny obce, meÏstskeÂho obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho
meÏsta podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu nebo podle zaÂkona
o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.
§ 129c
(1) FyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zavinila, zÏe obec nesplnila povinnost podle § 129a odst. 2, muÊzÏe kontrolnõÂ
orgaÂn ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ.
(2) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit i opakovaneÏ,
nebyla-li povinnost splneÏna ani ve lhuÊteÏ noveÏ stanoÂ hrn takto ulozÏenyÂch porÏaÂdkoveneÂ kontrolujõÂcõÂm. U
vyÂch pokut nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 200 000 KcÏ.

Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti

(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 1 meÏsõÂce ode
dne nesplneÏnõÂ povinnosti.

(1) Pro kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ se ustanovenõÂ § 129a uzÏije obdobneÏ, s vyÂjimkou odstavce 8. PraÂva a povinnosti,
ktereÂ podle § 129a naÂlezÏejõÂ starostovi, poprÏõÂpadeÏ jõÂm

(4) PorÏaÂdkovou pokutu vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ kontrolnõÂ orgaÂn, kteryÂ ji ulozÏil. PorÏaÂdkovaÂ pokuta je prÏõÂjmem rozpocÏtu, ze ktereÂho je hrazena cÏinnost kontrolnõÂho orgaÂnu, kteryÂ pokutu ulozÏil.
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2. opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy
prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona.ª.

(5) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty se
postupuje podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.ª.
DosavadnõÂ hlava VII se oznacÏuje jako hlava VIII.
40. § 143 azÏ 145 se zrusÏujõÂ.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏed1. R
pisu obce, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ.
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhod2. R
nutõÂ nebo opatrÏenõÂ orgaÂnu obce v samostatneÂ puÊsobnosti, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
3. Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti orgaÂnuÊ
obcõÂ, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
4. K oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce, ktereÂ bylo prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona schvaÂleno pravomocnyÂm rozhodnutõÂm krajskeÂho uÂrÏadu a ktereÂ nebylo do
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona provedeno, dochaÂzõÂ
k 1. cÏervenci 2006.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ)
CÏl. III
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3. V § 64b odst. 1 se slova ¹§ 59 odst. 2ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 59 odst. 1ª.
4. V § 67 odst. 1 põÂsmeno e) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 22b znõÂ:
¹e) provaÂdõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu22b)
kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti obcõÂ,
22b

) § 129 a 129b zaÂkona cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ
zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 234/2006 Sb.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 22b se oznacÏuje
jako poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 22a, a to vcÏetneÏ odkazuÊ
na poznaÂmku pod cÏarou.
5. V § 69 odst. 2 põÂsmeno b) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 22d znõÂ:
Â stavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ narÏõÂ¹b) podaÂvaÂ U
zenõÂ obce za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem22d),
22d

) § 125 zaÂkona cÏ. 128/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 234/2006
Sb.ª.

6. § 69a vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 22e znõÂ:
¹§ 69a
KrajskyÂ uÂrÏad v prÏeneseneÂ puÊsobnosti provaÂdõÂ dozor nad vyÂkonem prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm obcõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu22e).

ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2001 22e) § 125 a 126 zaÂkona cÏ. 128/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 234/
Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 231/2002 Sb.,
/2006 Sb.ª.
naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 404/2002
7. Hlava VI vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏaSb., zaÂkona cÏ. 229/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 216/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 257/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 421/2004 Sb., zaÂkona rou cÏ. 25 znõÂ:
cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 626/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 413/
/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
¹ H L AVA V I
1. V § 8 se doplnÏuje odstavec 9, kteryÂ znõÂ:
DOZOR
¹(9) Kraj zasÏle obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku kraje
neprodleneÏ po dni jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ ministerstvu. Kraj
DõÂ l 1
zasÏle narÏõÂzenõÂ kraje neprodleneÏ po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem
veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo jineÂmu uÂstrÏedobecneÏ zaÂvaznyÂch vyhlaÂsÏek krajuÊ a usnesenõÂ,
nõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu.ª.
rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ krajuÊ
2. V § 30 põÂsmeno b) znõÂ:
v samostatneÂ puÊsobnosti
¹b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech teÂzÏ
§ 81
1. usnesenõÂmi vlaÂdy a smeÏrnicemi uÂstrÏednõÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ; usnesenõÂ vlaÂdy a smeÏrnice
(1) Odporuje-li obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka kraje
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ nemohou uklaÂdat zaÂkonu, vyzve ministerstvo kraj ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
orgaÂnuÊm kraje povinnosti, pokud nejsou stano- NezjednaÂ-li kraj naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂveny zaÂkonem; podmõÂnkou platnosti smeÏrnic zvy, rozhodne ministerstvo o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti
Â cÏinnost obecneÏ zaÂvazuÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ je jejich publiko- teÂto obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky. U
vaÂnõÂ ve VeÏstnõÂku vlaÂdy pro orgaÂny krajuÊ neÂ vyhlaÂsÏky kraje je pozastavena dnem dorucÏenõÂ roza orgaÂny obcõÂ;
hodnutõÂ ministerstva kraji. Ministerstvo v rozhodnutõÂ
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soucÏasneÏ stanovõÂ kraji prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo kraje naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky kraje zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka
kraje, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky kraje s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe ministerstvo pozastavit jejõÂ uÂcÏinnost bez
prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. UÂcÏinnost obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky kraje je pozastavena dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva kraji. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ kraji lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo kraje naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ
uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky kraje zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka kraje, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li zastupitelstvo kraje naÂpravu ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ ministerstva
podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo
do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty pro podaÂnõÂ rozkladu
UÂstavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky kraje. Je-li proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo
takovyÂ naÂvrh UÂstavnõÂmu soudu do 30 dnuÊ ode dne
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozkladu, kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestlizÏe UÂstavnõÂ soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ ministerstva o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky kraje pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ
UÂstavnõÂho soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li zastupitelstvo kraje naÂpravu prÏed
rozhodnutõÂm UÂstavnõÂho soudu o naÂvrhu podle odÂ stavstavce 3, sdeÏlõÂ kraj neprodleneÏ tuto skutecÏnost U
nõÂmu soudu a ministerstvu. Ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky
kraje zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka kraje, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
§ 82
(1) Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti v rozporu se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a nejde-li
o obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku kraje, vyzve ministerstvo
kraj ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
kraje naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, pozastavõÂ
ministerstvo vyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti. VyÂkon usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva kraji. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ kraji prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ
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orgaÂn kraje naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo
sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ
sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je
i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje
v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
kraje v samostatneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe ministerstvo pozastavit vyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. VyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti je
pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva
kraji. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ kraji
lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
kraje naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ kraje
o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ
puÊsobnosti, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje ve stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty pro podaÂnõÂ rozkladu prÏõÂslusÏneÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti. Je-li proti rozhodnutõÂ ministerstva
podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo
takovyÂ naÂvrh prÏõÂslusÏneÂmu soudu do 30 dnuÊ ode dne
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozkladu, kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestlizÏe soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ ministerstva
o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti
pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje prÏed rozhodnutõÂm soudu o naÂvrhu podle odstavce 3 naÂpravu, sdeÏlõÂ
kraj neprodleneÏ tuto skutecÏnost soudu a ministerstvu.
Ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
kraje v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou
je usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje
v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(5) Ministerstvo o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti nerozhodne, jestlizÏe jizÏ bylo vykonaÂno; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ podaÂ pouze naÂvrh soudu na
jeho zrusÏenõÂ.
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(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho, obchodnõÂho nebo pracovnõÂho praÂva a v prÏõÂpadeÏ, kdy jsou dozor nebo kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
krajuÊ upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem25).
DõÂ l 2
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem narÏõÂzenõÂ krajuÊ
a usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ krajuÊ
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
§ 83
(1) Odporuje-li narÏõÂzenõÂ kraje zaÂkonu nebo jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu, vyzve veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad kraj ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje naÂpravu do
60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, rozhodne veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ
ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ kraje. UÂcÏinnost narÏõÂzenõÂ
kraje je pozastavena dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ
prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu kraji. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo
jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ kraji prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje naÂpravu ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti
narÏõÂzenõÂ kraje zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ
kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ
kraje, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu narÏõÂzenõÂ kraje
s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe veÏcneÏ
prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
pozastavit jeho uÂcÏinnost bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjedÂ cÏinnost narÏõÂzenõÂ kraje je pozastavena
naÂnõÂ naÂpravy. U
dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu kraji.
VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ kraji prÏimeÏrÏenou
lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
kraje naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ kraje zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ kraje, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje naÂpravu ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ, podaÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo
nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad do 30 dnuÊ ode dne
Â stavnõÂmu soudu naÂvrh
uplynutõÂ lhuÊty pro naÂpravu U
Â stavnõÂ soud tento
na zrusÏenõÂ narÏõÂzenõÂ kraje. JestlizÏe U
naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho
uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti
narÏõÂzenõÂ kraje pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu nabude praÂvnõÂ moci.
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(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn kraje prÏed rozhodnutõÂm UÂstavnõÂho soudu o naÂvrhu podle odstavce 3 naÂÂ stavpravu, sdeÏlõÂ kraj neprodleneÏ tuto skutecÏnost U
nõÂmu soudu a veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo
jineÂmu uÂstrÏednõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ
ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ kraje zrusÏõÂ do
15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ kraje o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ kraje, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
§ 84
(1) Odporuje-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ
opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkonu,
jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ vlaÂdy, smeÏrnici uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo
opatrÏenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho
uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu prÏijateÂmu prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti, vyzve veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad kraj ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li kraj naÂpravu do 60 dnuÊ od
dorucÏenõÂ vyÂzvy, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ
uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje zrusÏõÂ a o rozhodnutõÂ
o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ
orgaÂnu kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti informuje krajskyÂ
uÂrÏad.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe veÏcneÏ
prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu
kraje zrusÏit bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
DõÂ l 3
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dozoru
§ 85
(1) Kraj vyveÏsõÂ neprodleneÏ na uÂrÏednõÂ desce krajskeÂho uÂrÏadu po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ
a) rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm se zrusÏuje usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje
v samostatneÂ puÊsobnosti,
b) rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu o odmõÂtnutõÂ nebo
zamõÂtnutõÂ naÂvrhu nebo o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ o naÂvrhu
na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu kraje.
a)
b)
c)
d)

(2) Ve VeÏstnõÂku kraj neprodleneÏ oznaÂmõÂ
rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho
prÏedpisu kraje,
rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu kraje,
naÂlez UÂstavnõÂho soudu, kteryÂm se zrusÏuje praÂvnõÂ
prÏedpis kraje nebo jeho jednotlivaÂ ustanovenõÂ,
rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu, na jehozÏ zaÂkladeÏ
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§ 87
Kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti

pozbyÂvaÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu kraje platnosti.
(3) Kraj na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ ministerstvu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ kraje
v samostatneÂ puÊsobnosti. Kraj na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo jineÂmu
uÂstrÏednõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
a jinaÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(4) Na rozhodovaÂnõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ kraje a o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se
ustanovenõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu nepouzÏijõÂ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ.
(5) UstanovenõÂ dõÂluÊ 1 a 2 se nevztahujõÂ na rozhodnutõÂ a jineÂ uÂkony orgaÂnuÊ kraje ucÏineÏneÂ podle spraÂvnõÂho
rÏaÂdu nebo podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.
25

) ZaÂkon cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 420/2004 Sb., o prÏezkoumaÂvaÂnõÂ hospodarÏenõÂ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a dobrovolnyÂch svazkuÊ obcõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 413/2005 Sb.ª.

(1) KontrolujõÂcõÂ je prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly opraÂvneÏn
a) pozÏadovat od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu kraje, aby ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ prÏedlozÏil podklady a poskytl
uÂplneÂ informace nezbytneÂ k provedenõÂ kontroly,
b) zajistit v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech prÏedlozÏeneÂ
podklady,
c) vstupovat do objektuÊ a do jinyÂch prostor, pokud
vstup souvisõÂ s provaÂdeÏnõÂm kontroly,
d) v nezbytneÂm rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm povaze jeho
cÏinnosti pouzÏõÂvat technickeÂ a materiaÂlnõÂ vybavenõÂ
kraje, v prÏõÂpadech, kdy je jejich pouzÏitõÂ nezbytneÂ
k zabezpecÏenõÂ kontroly.
(2) Kraj poskytne v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm kontroly kontrolujõÂcõÂmu vesÏkerou soucÏinnost odpovõÂdajõÂcõÂ
mozÏnostem kraje a rozsahu kontrolnõÂch opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.
a)

8. Za hlavu VI se vklaÂdaÂ novaÂ hlava VII, kteraÂ
vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹ HLAVA VI I

b)

KONTROLA VYÂKONU
Ï ENESENEÂ PU
Ê SOBNOSTI
SAMOSTATNEÂ A PR

c)

§ 86

d)

(1) Ministerstvo kontroluje vyÂkon samostatneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm krajuÊ. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏnaÂ ministerstva nebo jineÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady kontrolujõÂ
vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm krajuÊ.

e)

(2) Kontrolou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
cÏinnost orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy uvedenyÂch v odstavci 1,
prÏi ktereÂ se zjisÏt'uje, zda orgaÂny krajuÊ dodrzÏujõÂ
a) prÏi vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti zaÂkony a jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy,
b) prÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkony, jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ
vlaÂdy, smeÏrnice uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijataÂ prÏi
kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona (§ 88 odst. 3).
(3) Kontrolu vyÂkonu samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm krajuÊ provaÂdeÏjõÂ poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci staÂtu zarÏazenõÂ do ministerstva, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu (daÂle jen ¹kontrolujõÂcõÂª).

CÏaÂstka 76

f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)

(3) KontrolujõÂcõÂ je povinen
oznaÂmit hejtmanovi, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu
zaÂstupci, zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ kontroly a prÏedlozÏit
prÏed zahaÂjenõÂm kontroly põÂsemneÂ poveÏrÏenõÂ vydaneÂ osobou opraÂvneÏnou podle vnitrÏnõÂch prÏedpisuÊ
kontrolnõÂho orgaÂnu,
provaÂdeÏt kontrolu v rozsahu poveÏrÏenõÂ ke kontrole,
zjistit skutecÏnyÂ stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ, porovnat je s prÏõÂslusÏnyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ prokaÂzat prÏõÂslusÏnyÂmi podklady,
põÂsemneÏ potvrdit prÏevzetõÂ prÏedlozÏenyÂch podkladuÊ, zabezpecÏit rÏaÂdnou ochranu zajisÏteÏnyÂch
podkladuÊ a vraÂtit je neprodleneÏ, pominou-li duÊvody jejich zajisÏteÏnõÂ,
o vyÂsledcõÂch kontroly porÏõÂdit põÂsemnyÂ protokol
o kontrole a uveÂst v neÏm naÂlezÏitosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem,
seznaÂmit s obsahem protokolu o kontrole hejtmana, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce,
prÏedat stejnopis protokolu o kontrole hejtmanovi,
poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, k podpisu,
poucÏit hejtmana, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce, o mozÏnosti podat proti protokolu naÂmitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejmeÂna uvede
oznacÏenõÂ kontrolnõÂho orgaÂnu,
oznacÏenõÂ kontrolovaneÂho orgaÂnu kraje,
jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ kontrolujõÂcõÂho, poprÏõÂpadeÏ kontrolujõÂcõÂch,
mõÂsto a cÏas provedenõÂ kontroly,
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e) prÏedmeÏt kontroly a kontrolovaneÂ obdobõÂ,
f) vsÏechna kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ, vcÏetneÏ uvedenõÂ zjisÏteÏneÂho nezaÂkonneÂho postupu,
g) oznacÏenõÂ vsÏech podkladuÊ, o ktereÂ se kontrolnõÂ
zjisÏteÏnõÂ opõÂraÂ,
h) podpis kontrolujõÂcõÂho, kteryÂ kontrolu provedl;
v prÏõÂpadeÏ, zÏe kontrolu provedlo võÂce kontrolujõÂcõÂch, podpisy vsÏech kontrolujõÂcõÂch, kterÏõÂ se kontroly zuÂcÏastnili,
i) datum vyhotovenõÂ protokolu a datum prÏevzetõÂ
protokolu o kontrole hejtmanem, poprÏõÂpadeÏ jõÂm
poveÏrÏenyÂm zaÂstupcem.
(5) Pokud hejtman, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, odmõÂtnou podepsat protokol o kontrole, kontrolujõÂcõÂ tuto skutecÏnost vyznacÏõÂ v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole muÊzÏe hejtman
nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce podat do 15 dnuÊ ode
dne jeho prÏevzetõÂ naÂmitky. O naÂmitkaÂch proti protokolu o kontrole rozhodne kontrolujõÂcõÂ. Nebylo-li naÂmitkaÂm vyhoveÏno, mohou se hejtman, poprÏõÂpadeÏ jõÂm
poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch odvolat k tomu, kdo kontrolujõÂcõÂho poveÏrÏil kontrolou (daÂle jen ¹vedoucõÂª). VedoucõÂ o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch rozhodne do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ odvolaÂnõÂ. Jsou-li pro to
duÊvody, vedoucõÂ rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch zmeÏnõÂ nebo
zrusÏõÂ, jinak odvolaÂnõÂ zamõÂtne a rozhodnutõÂ potvrdõÂ.
Pokud v rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch vyplyne potrÏeba veÏc dosÏetrÏit, vedoucõÂ rozhodnutõÂ
zrusÏõÂ a zajistõÂ dosÏetrÏenõÂ veÏci. Proti rozhodnutõÂ vedoucõÂho se nelze daÂle odvolat. Pokud kontrolujõÂcõÂ vyhovõÂ
naÂmitkaÂm proti protokolu, nebo pokud vedoucõÂ vyhovõÂ odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch, je prÏõÂlohou jejich põÂsemneÂho rozhodnutõÂ dodatek k protokolu,
kteryÂm je opravena cÏaÂst protokolu o kontrole, kteraÂ
byla naÂmitkami uÂspeÏsÏneÏ napadena.
(7) PrÏi rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 6 se nepostupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ, dorucÏovaÂnõÂ a obsahovyÂch a formaÂlnõÂch naÂlezÏitostech rozhodnutõÂ.
(8) Hejtman, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce,
na nejblizÏsÏõÂm zasedaÂnõÂ zastupitelstva kraje seznaÂmõÂ zastupitelstvo kraje s vyÂsledky uskutecÏneÏneÂ kontroly;
v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl kontrolou shledaÂn nezaÂkonnyÂ postup
orgaÂnuÊ kraje, prÏedlozÏõÂ mu naÂvrh opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ
jeho duÊsledkuÊ a k zamezenõÂ jeho opakovaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ
jej seznaÂmõÂ se zpuÊsobem, jakyÂm se tak jizÏ stalo. Informace o jednaÂnõÂ zastupitelstva kraje v teÂto veÏci vcÏetneÏ
naÂvrhu opatrÏenõÂ podle veÏty prvnõÂ, poprÏõÂpadeÏ sdeÏlenõÂ
o zpuÊsobu naÂpravy nezaÂkonneÂho postupu orgaÂnuÊ
kraje, kraj neprodleneÏ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce krajskeÂho
uÂrÏadu po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ.
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§ 88
Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
(1) Pro kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm krajuÊ se ustanovenõÂ § 87 uzÏije obdobneÏ, s vyÂjimkou odstavce 8. PraÂva a povinnosti,
ktereÂ podle § 87 naÂlezÏejõÂ hejtmanovi, poprÏõÂpadeÏ jõÂm
poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, naÂlezÏejõÂ v prÏõÂpadeÏ kontroly vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti rÏediteli krajskeÂho uÂrÏadu.
(2) KontrolujõÂcõÂ je povinen porovnat stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ teÂzÏ s usnesenõÂmi vlaÂdy, smeÏrnicemi
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a s opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu
prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(3) KontrolujõÂcõÂ muÊzÏe daÂle v protokolu o kontrole
a) ulozÏit orgaÂnu kraje splnit uÂkol stanovenyÂ zaÂkonem nebo proveÂst naÂpravu nezaÂkonneÂho postupu
nebo jinyÂch nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole
a stanovit mu k tomu prÏimeÏrÏenou lhuÊtu,
b) ulozÏit orgaÂnu kraje podat kontrolnõÂmu orgaÂnu ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ podle põÂsmene a) põÂsemnou
zpraÂvu o splneÏnõÂ uÂkolu stanoveneÂho zaÂkonem
nebo o naÂpraveÏ nezaÂkonneÂho postupu nebo jinyÂch
nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole.
(4) UstanovenõÂ odstavce 3 põÂsm. a) se nevztahuje
na uÂkony ucÏineÏneÂ orgaÂny kraje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu
nebo podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.
§ 89
(1) FyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zavinila, zÏe kraj nesplnil
povinnost podle § 87 odst. 2, muÊzÏe kontrolnõÂ orgaÂn
ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ.
(2) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit i opakovaneÏ,
nebyla-li povinnost splneÏna ani ve lhuÊteÏ noveÏ stanoÂ hrn takto ulozÏenyÂch porÏaÂdkoveneÂ kontrolujõÂcõÂm. U
vyÂch pokut nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 200 000 KcÏ.
(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 1 meÏsõÂce ode
dne nesplneÏnõÂ povinnosti.
(4) PorÏaÂdkovou pokutu vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ kontrolnõÂ orgaÂn, kteryÂ ji ulozÏil. PorÏaÂdkovaÂ pokuta je prÏõÂjmem rozpocÏtu, ze ktereÂho je hrazena cÏinnost kontrolnõÂho orgaÂnu, kteryÂ pokutu ulozÏil.
(5) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty se
postupuje podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.ª.
DosavadnõÂ hlavy VII azÏ IX se oznacÏujõÂ jako hlavy VIII
azÏ X.
9. Hlava IX se zrusÏuje. Hlava X se oznacÏuje jako
hlava IX.
CÏl. IV
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏed1. R
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pisu kraje, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ.
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhod2. R
nutõÂ nebo opatrÏenõÂ orgaÂnu kraje v samostatneÂ puÊsobnosti, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
3. Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti krajuÊ,
zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze
CÏl. V

tyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle
tohoto zaÂkona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3).ª.
4. V § 45 se doplnÏuje odstavec 12, kteryÂ znõÂ:
¹(12) HlavnõÂ meÏsto Praha zasÏle obecneÏ zaÂvaznou
vyhlaÂsÏku hlavnõÂho meÏsta Prahy neprodleneÏ po dni jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ ministerstvu. HlavnõÂ meÏsto Praha zasÏle
narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy neprodleneÏ po dni jeho
vyhlaÂsÏenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo jineÂmu
uÂstrÏednõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu.ª.
5. V § 50 odst. 2 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
6. V § 67 odst. 3 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹vrchnõÂmuª
zrusÏuje.
7. V § 88 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) Dojde-li ke sloucÏenõÂ meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ, stanovõÂ
pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva meÏstskeÂ cÏaÂsti, kteryÂ maÂ byÂt
zvolen, MagistraÂt v prÏeneseneÂ puÊsobnosti. PrÏi stanovenõÂ pocÏtu cÏlenuÊ zastupitelstva meÏstskeÂ cÏaÂsti se postupuje podle odstavce 2 obdobneÏ.ª.

ZaÂkon cÏ. 131/2000 Sb., o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 145/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 320/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 312/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/
8. V cÏaÂsti prvnõÂ hlava X vcÏetneÏ nadpisu a po/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 22/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 216/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 257/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 387/2004 Sb., znaÂmky pod cÏarou cÏ. 23 znõÂ:
zaÂkona cÏ. 421/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 499/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 626/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 109/
/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
¹H LAVA X
1. V § 11 odstavec 8 znõÂ:
¹(8) SloucÏenõÂ nebo prÏipojenõÂ meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ lze
proveÂst jen k pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku. ZÏaÂdost o souhlas se sloucÏenõÂm nebo prÏipojenõÂm meÏstskeÂ cÏaÂsti musõÂ
byÂt podaÂna hlavnõÂmu meÏstu Praze nejpozdeÏji do
30. cÏervna kalendaÂrÏnõÂho roku, maÂ-li byÂt sloucÏenõÂ nebo
prÏipojenõÂ meÏstskeÂ cÏaÂsti provedeno k 1. lednu naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.ª.
2. V § 31 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech teÂzÏ
1. usnesenõÂmi vlaÂdy a smeÏrnicemi uÂstrÏednõÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ; usnesenõÂ vlaÂdy a smeÏrnice
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ nemohou orgaÂnuÊm
hlavnõÂho meÏsta Prahy uklaÂdat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zaÂkonem; podmõÂnkou
platnosti smeÏrnic uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
je jejich publikovaÂnõÂ ve VeÏstnõÂku vlaÂdy pro
orgaÂny krajuÊ a orgaÂny obcõÂ;
2. opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy
prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona.ª.
3. V § 32 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) PrÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti meÏstskeÂ
cÏaÂsti se orgaÂny meÏstskeÂ cÏaÂsti rÏõÂdõÂ zaÂkony a jinyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, jakozÏ i usnesenõÂmi vlaÂdy a smeÏrnicemi
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ publikovanyÂmi ve VeÏstnõÂku vlaÂdy pro orgaÂny krajuÊ a orgaÂny obcõÂ a daÂle
opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏija-

DOZOR
DõÂ l 1
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem
obecneÏ zaÂvaznyÂch vyhlaÂsÏek hlavnõÂho meÏsta Prahy
a usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti
§ 106
(1) Odporuje-li obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka hlavnõÂho meÏsta Prahy zaÂkonu, vyzve ministerstvo hlavnõÂ
meÏsto Prahu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li hlavnõÂ
meÏsto Praha naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy,
rozhodne ministerstvo o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti teÂto
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky. UÂcÏinnost obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta Prahy je pozastavena dnem
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva hlavnõÂmu meÏstu
Praze. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ
hlavnõÂmu meÏstu Praze prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo hlavnõÂho meÏsta Prahy
naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky
hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ
sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka hlavnõÂho meÏsta
Prahy, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta Prahy s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe ministerstvo pozastavit jejõÂ
uÂcÏinnost bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
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UÂcÏinnost obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta
Prahy je pozastavena dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva hlavnõÂmu meÏstu Praze. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ hlavnõÂmu meÏstu Praze lhuÊtu
ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li zastupitelstvo hlavnõÂho
meÏsta Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo
sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ neprodleneÏ
poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka hlavnõÂho meÏsta Prahy, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li zastupitelstvo hlavnõÂho meÏsta
Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty
pro podaÂnõÂ rozkladu UÂstavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta Prahy.
Je-li proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1
a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo takovyÂ naÂvrh
UÂstavnõÂmu soudu do 30 dnuÊ ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozkladu, kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestÂ stavnõÂ soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo
lizÏe U
rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ ministerstva o pozastavenõÂ
uÂcÏinnosti obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky hlavnõÂho meÏsta
Â stavPrahy pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ U
nõÂho soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li zastupitelstvo hlavnõÂho meÏsta Prahy
naÂpravu prÏed rozhodnutõÂm UÂstavnõÂho soudu o naÂvrhu
podle odstavce 3, sdeÏlõÂ hlavnõÂ meÏsto Praha neprodleneÏ
tuto skutecÏnost UÂstavnõÂmu soudu a ministerstvu. Ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ
sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka hlavnõÂho meÏsta
Prahy, kterou byla zjednaÂna naÂprava.
§ 107
(1) Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti
v rozporu se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a nejde-li o obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku hlavnõÂho meÏsta
Prahy, vyzve ministerstvo hlavnõÂ meÏsto Prahu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho
meÏsta Prahy naÂpravu do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy,
pozastavõÂ ministerstvo vyÂkon takoveÂho usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta
Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti. VyÂkon usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta
Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva hlavnõÂmu meÏstu
Praze. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ
hlavnõÂmu meÏstu Praze lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samo-
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statneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ
sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti,
kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe ministerstvo pozastavit vyÂkon takoveÂho
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti bez
prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. VyÂkon takoveÂho
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ministerstva hlavnõÂmu meÏstu Praze. Ministerstvo v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ
stanovõÂ hlavnõÂmu meÏstu Praze lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta Prahy
naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ
sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti,
kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta
Prahy ve stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu a nenõÂ-li proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1 a 2 podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty
pro podaÂnõÂ rozkladu prÏõÂslusÏneÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti. Je-li
proti rozhodnutõÂ ministerstva podle odstavce 1 a 2
podaÂn rozklad, podaÂ ministerstvo takovyÂ naÂvrh prÏõÂslusÏneÂmu soudu do 30 dnuÊ ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozkladu, kteryÂm byl rozklad zamõÂtnut. JestlizÏe soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ
zastavõÂ, rozhodnutõÂ ministerstva o pozastavenõÂ vyÂkonu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ soudu nabude
praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta
Prahy prÏed rozhodnutõÂm soudu o naÂvrhu podle odstavce 3 naÂpravu, sdeÏlõÂ hlavnõÂ meÏsto Praha neprodleneÏ
tuto skutecÏnost soudu a ministerstvu. Ministerstvo sveÂ
rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy
v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ
sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti,
kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(5) Ministerstvo nerozhodne o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ
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orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti,
jestlizÏe jizÏ bylo vykonaÂno; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ podaÂ
pouze naÂvrh soudu na jeho zrusÏenõÂ.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho, obchodnõÂho nebo pracovnõÂho praÂva a v prÏõÂpadeÏ, kdy jsou dozor nebo kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
hlavnõÂho meÏsta Prahy upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem23).
DõÂ l 2
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem narÏõÂzenõÂ
hlavnõÂho meÏsta Prahy a usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ hlavnõÂho meÏsta Prahy
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
§ 108
(1) Odporuje-li narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy
zaÂkonu nebo jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu, vyzve veÏcneÏ
prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
hlavnõÂ meÏsto Prahu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta Prahy naÂpravu do
60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy, rozhodne veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ
ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy.
UÂcÏinnost narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy je pozastavena
dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu hlavnõÂmu
meÏstu Praze. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ
uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ
hlavnõÂmu meÏstu Praze lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo
nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ
neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta
Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ
hlavnõÂho meÏsta Prahy, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho rozporu narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy s lidskyÂmi praÂvy a zaÂkladnõÂmi svobodami muÊzÏe veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ
uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad pozastavit jeho uÂcÏinnost bez
Â cÏinnost narÏõÂprÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. U
zenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy je pozastavena dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo
jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu hlavnõÂmu meÏstu
Praze. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏad v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ hlavnõÂmu
meÏstu Praze prÏimeÏrÏenou lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo
nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ
neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta
Prahy o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ
hlavnõÂho meÏsta Prahy, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.

(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta
Prahy naÂpravu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, podaÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad do
Â stavnõÂmu
30 dnuÊ ode dne uplynutõÂ lhuÊty pro naÂpravu U
soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy.
Â stavnõÂ soud tento naÂvrh odmõÂtne, zamõÂtne
JestlizÏe U
nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, rozhodnutõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy
Â stavnõÂho
pozbyÂvaÂ platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ U
soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(4) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn hlavnõÂho meÏsta
Â stavnõÂho soudu o naÂvrhu
Prahy prÏed rozhodnutõÂm U
podle odstavce 3 naÂpravu, sdeÏlõÂ hlavnõÂ meÏsto Praha neÂ stavnõÂmu soudu a veÏcneÏ
prodleneÏ tuto skutecÏnost U
prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo jineÂmu uÂstrÏednõÂmu
spraÂvnõÂmu uÂrÏadu. VeÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo
jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ
uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ do
15 dnuÊ od dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy
o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ prÏõÂlohou je i narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy, kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
§ 109
(1) Odporuje-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ
opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkonu, jineÂmu praÂvnõÂmu prÏedpisu a v jejich
mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ vlaÂdy, smeÏrnici uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo opatrÏenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu prÏijateÂmu
prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti, vyzve veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad hlavnõÂ meÏsto Prahu ke zjednaÂnõÂ naÂpravy. NezjednaÂ-li hlavnõÂ meÏsto Praha naÂpravu do 60 dnuÊ od
dorucÏenõÂ vyÂzvy, veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ
uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏõÂ
a o rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo
jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy v prÏeneseneÂ puÊsobnosti informuje MagistraÂt.
(2) V prÏõÂpadeÏ zrÏejmeÂho a zaÂvazÏneÂho rozporu
usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
hlavnõÂho meÏsta Prahy v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se zaÂkonem muÊzÏe veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ
uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad takoveÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy zrusÏit
bez prÏedchozõÂ vyÂzvy ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
DõÂ l 3
Dozor nad vydaÂvaÂnõÂm a obsahem usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ a jinyÂch opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ
meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy
§ 110
(1) Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti v roz-
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poru se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, pozastavõÂ MagistraÂt jeho vyÂkon. VyÂkon usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti je pozastaven dnem dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ MagistraÂtu meÏstskeÂ cÏaÂsti. MagistraÂt v rozhodnutõÂ soucÏasneÏ stanovõÂ meÏstskeÂ cÏaÂsti lhuÊtu ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy, kteraÂ nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce. ZjednaÂ-li
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂ cÏaÂsti naÂpravu ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ, MagistraÂt sveÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ,
co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ meÏstskeÂ cÏaÂsti o zjednaÂnõÂ naÂpravy,
jehozÏ prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti,
kteryÂm byla zjednaÂna naÂprava.
(2) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂ cÏaÂsti ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu, podaÂ MagistraÂt do 60 dnuÊ od
jejõÂho uplynutõÂ naÂvrh na zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ
puÊsobnosti soudu. JestlizÏe soud tento naÂvrh odmõÂtne,
zamõÂtne nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, pozbyÂvaÂ rozhodnutõÂ MagistraÂtu o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ
nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ
puÊsobnosti platnosti dnem, kdy rozhodnutõÂ soudu nabude praÂvnõÂ moci.
(3) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂ cÏaÂsti prÏed
rozhodnutõÂm soudu naÂpravu, sdeÏlõÂ meÏstskaÂ cÏaÂst neprodleneÏ tuto skutecÏnost soudu a MagistraÂtu. MagistraÂt
sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti
v samostatneÂ puÊsobnosti zrusÏõÂ neprodleneÏ poteÂ, co obdrzÏõÂ sdeÏlenõÂ meÏstskeÂ cÏaÂsti o zjednaÂnõÂ naÂpravy, jehozÏ
prÏõÂlohou je i usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti, kteryÂm
byla zjednaÂna naÂprava.
(4) MagistraÂt o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti
v samostatneÂ puÊsobnosti nerozhodne, jestlizÏe jizÏ bylo
vykonaÂno; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ podaÂ pouze naÂvrh soudu
na jeho zrusÏenõÂ.
(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho, obchodnõÂho nebo pracovnõÂho praÂva a v prÏõÂpadeÏ, kdy jsou dozor nebo kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti obcõÂ
upraveny zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem23).
§ 111
Je-li usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti v rozporu
se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, usnesenõÂm
vlaÂdy, smeÏrnicõÂ uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo s opatrÏenõÂm MagistraÂtu prÏijatyÂm prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti, MagistraÂt je zrusÏõÂ. MagistraÂt o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu
meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti informuje uÂrÏad
meÏstskeÂ cÏaÂsti.
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DõÂ l 4
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dozoru
§ 112
(1) HlavnõÂ meÏsto Praha vyveÏsõÂ neprodleneÏ na
uÂrÏednõÂ desce MagistraÂtu po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ
a) rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm se zrusÏuje usnesenõÂ,
rozhodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho
meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti,
b) rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu o odmõÂtnutõÂ nebo
zamõÂtnutõÂ naÂvrhu nebo o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ o naÂvrhu
na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu hlavnõÂho meÏsta
Prahy,
c) rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu, na jehozÏ zaÂkladeÏ
pozbyÂvaÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu hlavnõÂho meÏsta Prahy platnosti.
(2) HlavnõÂ meÏsto Praha neprodleneÏ oznaÂmõÂ ve
SbõÂrce
a) rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho
prÏedpisu hlavnõÂho meÏsta Prahy,
b) rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏedpisu hlavnõÂho meÏsta Prahy,
c) naÂlez UÂstavnõÂho soudu, kteryÂm se zrusÏuje praÂvnõÂ
prÏedpis hlavnõÂho meÏsta Prahy nebo jeho jednotlivaÂ ustanovenõÂ.
(3) MeÏstskaÂ cÏaÂst vyveÏsõÂ
desce uÂrÏadu meÏstskeÂ cÏaÂsti po
rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm se
hodnutõÂ nebo jineÂ opatrÏenõÂ
v samostatneÂ puÊsobnosti.

neprodleneÏ na uÂrÏednõÂ
dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ
zrusÏuje usnesenõÂ, rozorgaÂnu meÏstskeÂ cÏaÂsti

(4) HlavnõÂ meÏsto Praha na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ ministerstvu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnuÊ hlavnõÂho meÏsta Prahy v samostatneÂ puÊsobnosti.
HlavnõÂ meÏsto Praha na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu ministerstvu nebo jineÂmu uÂstrÏednõÂmu
spraÂvnõÂmu uÂrÏadu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ
orgaÂnuÊ hlavnõÂho meÏsta Prahy v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(5) MeÏstskaÂ cÏaÂst na pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ
MagistraÂtu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ
meÏstskeÂ cÏaÂsti v samostatneÂ puÊsobnosti. MeÏstskaÂ cÏaÂst na
pozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle neprodleneÏ MagistraÂtu usnesenõÂ, rozhodnutõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(6) Na rozhodovaÂnõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy a o zrusÏenõÂ usnesenõÂ, rozhodnutõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta
Prahy nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti v prÏeneseneÂ puÊsobnosti se
ustanovenõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu nepouzÏijõÂ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ.
(7) UstanovenõÂ dõÂluÊ 1 azÏ 3 se nevztahujõÂ na rozhodnutõÂ a jineÂ uÂkony orgaÂnuÊ hlavnõÂho meÏsta Prahy
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nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti ucÏineÏneÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu nebo
podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.
23

) ZaÂkon cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 420/2004 Sb., o prÏezkoumaÂvaÂnõÂ hospodarÏenõÂ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a dobrovolnyÂch svazkuÊ obcõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 413/2005 Sb.ª.

9. V cÏaÂsti prvnõÂ se za hlavu X vklaÂdaÂ novaÂ hlava XI, kteraÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹ HLAVA XI
KONTROLA VYÂKONU
Ï ENESENEÂ PU
Ê SOBNOSTI
SAMOSTATNEÂ A PR
§ 113
(1) Ministerstvo kontroluje vyÂkon samostatneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm hlavnõÂho meÏsta Prahy. VeÏcneÏ
prÏõÂslusÏnaÂ ministerstva nebo jineÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady
kontrolujõÂ vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm hlavnõÂho meÏsta Prahy.
(2) MagistraÂt v prÏeneseneÂ puÊsobnosti kontroluje
vyÂkon samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ
orgaÂnuÊm meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ.
(3) Kontrolou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
cÏinnost orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2, prÏi ktereÂ se zjisÏt'uje, zda orgaÂny hlavnõÂho
meÏsta Prahy a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ dodrzÏujõÂ
a) prÏi vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti zaÂkony a jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy,
b) prÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti zaÂkony, jineÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂ
vlaÂdy, smeÏrnice uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, jakozÏ
i opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijataÂ prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
podle tohoto zaÂkona (§ 115 odst. 3).
(4) Kontrolu vyÂkonu samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm hlavnõÂho meÏsta Prahy
a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ provaÂdeÏjõÂ poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci, kteryÂmi se rozumeÏjõÂ
a) zameÏstnanec hlavnõÂho meÏsta Prahy zarÏazenyÂ do
MagistraÂtu,
b) zameÏstnanec staÂtu zarÏazenyÂ do ministerstva, veÏcneÏ
prÏõÂslusÏneÂho ministerstva nebo jineÂho uÂstrÏednõÂho
spraÂvnõÂho uÂrÏadu
(daÂle jen ¹kontrolujõÂcõÂª).
§ 114
Kontrola vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
neÏn

(1) KontrolujõÂcõÂ je prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly opraÂv-
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a) pozÏadovat od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta
Prahy, aby ve stanoveneÂ lhuÊteÏ prÏedlozÏil podklady
a poskytl uÂplneÂ informace nezbytneÂ k provedenõÂ
kontroly,
b) zajistit v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech prÏedlozÏeneÂ
podklady,
c) vstupovat do objektuÊ a do jinyÂch prostor, pokud
vstup souvisõÂ s provaÂdeÏnõÂm kontroly,
d) v nezbytneÂm rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm povaze kontroly pouzÏõÂvat technickeÂ a materiaÂlnõÂ vybavenõÂ
hlavnõÂho meÏsta Prahy, v prÏõÂpadech, kdy je jejich
pouzÏitõÂ nezbytneÂ k zabezpecÏenõÂ kontroly.
(2) HlavnõÂ meÏsto Praha poskytne v souvislosti
s provaÂdeÏnõÂm kontroly kontrolujõÂcõÂmu vesÏkerou soucÏinnost odpovõÂdajõÂcõÂ mozÏnostem hlavnõÂho meÏsta Prahy
a rozsahu kontrolnõÂch opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem.
(3) KontrolujõÂcõÂ je povinen
a) oznaÂmit primaÂtorovi hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ kontroly a prÏedlozÏit prÏed zahaÂjenõÂm kontroly
prÏõÂslusÏneÂ põÂsemneÂ poveÏrÏenõÂ vydaneÂ osobou opraÂvneÏnou podle vnitrÏnõÂch prÏedpisuÊ kontrolnõÂho
orgaÂnu,
b) provaÂdeÏt kontrolu v rozsahu põÂsemneÂho poveÏrÏenõÂ
ke kontrole,
c) zjistit skutecÏnyÂ stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ, porovnat je s prÏõÂslusÏnyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ prokaÂzat prÏõÂslusÏnyÂmi podklady,
d) põÂsemneÏ potvrdit prÏevzetõÂ prÏedlozÏenyÂch podkladuÊ, zabezpecÏit rÏaÂdnou ochranu zajisÏteÏnyÂch
podkladuÊ a vraÂtit je neprodleneÏ, pominou-li duÊvody jejich zajisÏteÏnõÂ,
e) o vyÂsledcõÂch kontroly porÏõÂdit põÂsemnyÂ protokol
o kontrole a uveÂst v neÏm naÂlezÏitosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem,
f) seznaÂmit s obsahem protokolu o kontrole primaÂtora hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce,
g) prÏedat stejnopis protokolu o kontrole primaÂtorovi
hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu
zaÂstupci, k podpisu,
h) poucÏit primaÂtora hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ
jõÂm poveÏrÏeneÂho zaÂstupce, o mozÏnosti podat proti
protokolu naÂmitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejmeÂna uvede
a) oznacÏenõÂ kontrolnõÂho orgaÂnu,
b) oznacÏenõÂ kontrolovaneÂho orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta
Prahy,
c) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ kontrolujõÂcõÂho, poprÏõÂpadeÏ kontrolujõÂcõÂch,
d) mõÂsto a cÏas provedenõÂ kontroly,
e) prÏedmeÏt kontroly a kontrolovaneÂ obdobõÂ,
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f) vsÏechna kontrolnõÂ zjisÏteÏnõÂ, vcÏetneÏ uvedenõÂ zjisÏteÏneÂho nezaÂkonneÂho postupu,
g) oznacÏenõÂ vsÏech podkladuÊ, o ktereÂ se kontrolnõÂ
zjisÏteÏnõÂ opõÂraÂ,
h) podpis kontrolujõÂcõÂho, kteryÂ kontrolu provedl;
v prÏõÂpadeÏ, zÏe kontrolu provedlo võÂce kontrolujõÂcõÂch, podpisy vsÏech kontrolujõÂcõÂch, kterÏõÂ se kontroly zuÂcÏastnili,
i) datum vyhotovenõÂ protokolu a datum prÏevzetõÂ
protokolu o kontrole primaÂtorem hlavnõÂho meÏsta
Prahy nebo jõÂm poveÏrÏenyÂm zaÂstupcem.
(5) Pokud primaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, odmõÂtnou podepsat protokol o kontrole, kontrolujõÂcõÂ tuto skutecÏnost vyznacÏõÂ
v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole muÊzÏe primaÂtor
hlavnõÂho meÏsta Prahy nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce
podat do 15 dnuÊ ode dne jeho prÏevzetõÂ naÂmitky. O naÂmitkaÂch proti protokolu o kontrole rozhoduje kontrolujõÂcõÂ. Nebylo-li naÂmitkaÂm vyhoveÏno, mohou se primaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ
o naÂmitkaÂch odvolat k tomu, kdo kontrolujõÂcõÂho poveÏrÏil kontrolou (daÂle jen ¹vedoucõÂª). VedoucõÂ o odvolaÂnõÂ
proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch rozhodne do 30 dnuÊ od
dorucÏenõÂ odvolaÂnõÂ. Jsou-li pro to duÊvody, vedoucõÂ rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ, jinak odvolaÂnõÂ
zamõÂtne a rozhodnutõÂ potvrdõÂ. Pokud v rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o naÂmitkaÂch vyplyne potrÏeba veÏc
dosÏetrÏit, vedoucõÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ a zajistõÂ dosÏetrÏenõÂ
veÏci. Proti rozhodnutõÂ vedoucõÂho se nelze daÂle odvolat.
Pokud kontrolujõÂcõÂ vyhovõÂ naÂmitkaÂm proti protokolu,
nebo pokud vedoucõÂ vyhovõÂ odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ
o naÂmitkaÂch, je prÏõÂlohou jejich põÂsemneÂho rozhodnutõÂ
dodatek k protokolu, kteryÂm je opravena cÏaÂst protokolu o kontrole, kteraÂ byla naÂmitkami uÂspeÏsÏneÏ napadena.
(7) PrÏi rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 6 se nepostupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, s vyÂjimkou ustanovenõÂ o zaÂkladnõÂch zaÂsadaÂch cÏinnosti spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ, dorucÏovaÂnõÂ a obsahovyÂch a formaÂlnõÂch naÂlezÏitostech rozhodnutõÂ.
(8) PrimaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm
poveÏrÏenyÂ zaÂstupce, na nejblizÏsÏõÂm zasedaÂnõÂ zastupitelstva hlavnõÂho meÏsta Prahy seznaÂmõÂ toto zastupitelstvo
s vyÂsledky uskutecÏneÏneÂ kontroly; v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl
kontrolou shledaÂn nezaÂkonnyÂ postup orgaÂnuÊ hlavnõÂho
meÏsta Prahy, prÏedlozÏõÂ mu naÂvrh opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ
jeho duÊsledkuÊ a k zamezenõÂ jeho opakovaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ
jej seznaÂmõÂ se zpuÊsobem, jakyÂm se tak jizÏ stalo. Informace o jednaÂnõÂ zastupitelstva hlavnõÂho meÏsta Prahy
v teÂto veÏci vcÏetneÏ naÂvrhu opatrÏenõÂ podle veÏty prvnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ sdeÏlenõÂ o zpuÊsobu naÂpravy nezaÂkonneÂho
postupu orgaÂnuÊ hlavnõÂho meÏsta Prahy, hlavnõÂ meÏsto
Praha neprodleneÏ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce MagistraÂtu
po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ.
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(9) Pro kontrolu vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ se odstavce 1 azÏ 8
uzÏijõÂ obdobneÏ. PraÂva a povinnosti, ktereÂ naÂlezÏejõÂ primaÂtorovi hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, naÂlezÏejõÂ v prÏõÂpadeÏ kontroly vyÂkonu
samostatneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ starostovi meÏstskeÂ cÏaÂsti, poprÏõÂpadeÏ jeho zaÂstupci.
§ 115
Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
(1) Pro kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm hlavnõÂho meÏsta Prahy se ustanovenõÂ
§ 114 uzÏije obdobneÏ, s vyÂjimkou odstavce 8. PraÂva
a povinnosti, ktereÂ podle § 114 naÂlezÏejõÂ primaÂtorovi
hlavnõÂho meÏsta Prahy, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏeneÂmu zaÂstupci, naÂlezÏejõÂ v prÏõÂpadeÏ kontroly vyÂkonu prÏeneseneÂ
puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm hlavnõÂho meÏsta Prahy rÏediteli MagistraÂtu.
(2) KontrolujõÂcõÂ je povinen porovnat stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ teÂzÏ s usnesenõÂmi vlaÂdy, smeÏrnicemi
uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a s opatrÏenõÂmi prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu
prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(3) KontrolujõÂcõÂ muÊzÏe daÂle v protokolu o kontrole
a) ulozÏit orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy splnit uÂkol
stanovenyÂ zaÂkonem nebo proveÂst naÂpravu nezaÂkonneÂho postupu nebo jinyÂch nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole a stanovit mu k tomu prÏimeÏrÏenou lhuÊtu,
b) ulozÏit orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti podat kontrolnõÂmu orgaÂnu ve lhuÊteÏ stanoveneÂ podle põÂsmene a) põÂsemnou zpraÂvu o splneÏnõÂ
uÂkolu stanoveneÂho zaÂkonem nebo o naÂpraveÏ nezaÂkonneÂho postupu nebo jinyÂch nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole.
(4) Pro kontrolu vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti
sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ se odstavce 1 azÏ 3
uzÏijõÂ obdobneÏ. PraÂva a povinnosti, ktereÂ podle odstavce 1 naÂlezÏejõÂ rÏediteli MagistraÂtu, naÂlezÏejõÂ v tomto prÏõÂpadeÏ tajemnõÂkovi uÂrÏadu meÏstskeÂ cÏaÂsti. Stav kontrolovanyÂch cÏinnostõÂ se porovnaÂvaÂ rovneÏzÏ s opatrÏenõÂmi MagistraÂtu prÏijatyÂmi prÏi kontrole vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ orgaÂnuÊm meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ, a pokud
kontrolu provaÂdõÂ MagistraÂt, uvaÂdõÂ se v protokolu
o kontrole lhuÊta pro podaÂnõÂ zpraÂvy MagistraÂtu.
§ 116
(1) FyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zavinila, zÏe hlavnõÂ meÏsto
Praha nebo jeho meÏstskaÂ cÏaÂst nesplnily povinnost podle § 114 odst. 2, muÊzÏe kontrolnõÂ orgaÂn ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ.
(2) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit i opakovaneÏ,
nebyla-li povinnost splneÏna ani ve lhuÊteÏ noveÏ stanoÂ hrn takto ulozÏenyÂch porÏaÂdkoveneÂ kontrolujõÂcõÂm. U
vyÂch pokut nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 200 000 KcÏ.
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(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 1 meÏsõÂce ode
dne nesplneÏnõÂ povinnosti.
(4) PorÏaÂdkovou pokutu vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ kontrolnõÂ orgaÂn, kteryÂ ji ulozÏil. PorÏaÂdkovaÂ pokuta je prÏõÂjmem rozpocÏtu, ze ktereÂho je hrazena cÏinnost kontrolnõÂho orgaÂnu, kteryÂ pokutu ulozÏil.
(5) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty se
postupuje podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.ª.
DosavadnõÂ hlava XI se oznacÏuje jako hlava XII.
10. V § 118 odst. 3 se na konci põÂsmene b) cÏaÂrka
nahrazuje tecÏkou a põÂsmeno c) se zrusÏuje.
CÏl. VI
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ uÂcÏinnosti praÂvnõÂho prÏed1. R
pisu hlavnõÂho meÏsta Prahy, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
Ï õÂzenõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ, rozhod2. R
nutõÂ nebo opatrÏenõÂ orgaÂnu hlavnõÂho meÏsta Prahy
v samostatneÂ puÊsobnosti, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
3. Kontrola vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti hlavnõÂho meÏsta Prahy, zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

CÏl. VIII
ZaÂkon cÏ. 182/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 331/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 236/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 77/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 48/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 202/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 114/2003
Sb., zaÂkona cÏ. 83/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 120/2004 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 64 odst. 2 põÂsmena g) a h) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 3a zneÏjõÂ:
¹g) Ministerstvo vnitra, jde-li o naÂvrh na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce, kraje nebo hlavnõÂho
meÏsta Prahy za podmõÂnek stanovenyÂch v zaÂkonech
upravujõÂcõÂch uÂzemnõÂ samospraÂvu3a),
h) veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo nebo jinyÂ uÂstrÏednõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏad, jde-li o naÂvrh na zrusÏenõÂ narÏõÂzenõÂ
kraje nebo hlavnõÂho meÏsta Prahy za podmõÂnek
stanovenyÂch v zaÂkonech upravujõÂcõÂch uÂzemnõÂ
samospraÂvu3a),
3a

) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 131/2000 Sb., o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

4. Bylo-li prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ u soudu veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho podle
tohoto zaÂkona, dokoncÏõÂ se rÏõÂzenõÂ podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 3a se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 3c, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o mõÂstnõÂm referendu

2. V § 64 odst. 2 se za põÂsmeno h) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno i), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 3b znõÂ:

CÏl. VII

¹i) rÏeditel krajskeÂho uÂrÏadu, jde-li o naÂvrh na zrusÏenõÂ
narÏõÂzenõÂ obce za podmõÂnek stanovenyÂch v zaÂkonu
o obcõÂch3b),

ZaÂkon cÏ. 22/2004 Sb., o mõÂstnõÂm referendu
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, se meÏnõÂ takto:
1. V § 47 odst. 1 se slova ¹starosta obce a primaÂtor
krajskeÂmu uÂrÏadu, starosta meÏstskeÂ cÏaÂsti hlavnõÂho meÏsta
Prahy MagistraÂtu hlavnõÂho meÏsta Prahy, primaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy Ministerstvu vnitra (daÂle jen ¹ministerstvoª)ª nahrazujõÂ slovy ¹starosta obce, primaÂtor
a primaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy Ministerstvu vnitra
(daÂle jen ¹ministerstvoª) a starosta meÏstskeÂ cÏaÂsti hlavnõÂho meÏsta Prahy MagistraÂtu hlavnõÂho meÏsta Prahyª.
2. V § 47 odst. 2 se slova ¹starosta obce nebo primaÂtor krajskeÂmu uÂrÏadu, starosta meÏstskeÂ cÏaÂsti hlavnõÂho
meÏsta Prahy MagistraÂtu hlavnõÂho meÏsta Prahy, primaÂtor hlavnõÂho meÏsta Prahy ministerstvuª nahrazujõÂ
slovy ¹starosta obce, primaÂtor a primaÂtor hlavnõÂho
meÏsta Prahy ministerstvu, starosta meÏstskeÂ cÏaÂsti hlavnõÂho meÏsta Prahy MagistraÂtu hlavnõÂho meÏsta Prahyª.

3b

) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ põÂsmeno i) se oznacÏuje jako põÂsmeno j).
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o uÂrÏednõÂcõÂch
uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ
CÏl. IX
V § 11 zaÂkona cÏ. 312/2002 Sb., o uÂrÏednõÂcõÂch uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, se odstavec 1 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 2.
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CÏl. X
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

Dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se rusÏõÂ prÏevedenõÂ na jinou praÂci provedeneÂ na zaÂkladeÏ § 11 odst. 1
zaÂkona cÏ. 312/2002 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

CÏl. XI
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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235
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

3. V § 2 odst. 1 põÂsm. c) se za slova ¹ktereÂ muÊzÏeª
vklaÂdajõÂ slova ¹ve vymezeneÂm uÂzemnõÂm rozsahuª.

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

4. Na konci textu poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1c se
doplnÏujõÂ slova ¹ , a § 3 odst. 4 zaÂkona cÏ. 484/1991 Sb.,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊª.

ZmeÏna zaÂkona o provozovaÂnõÂ
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003
Sb., zaÂkona cÏ. 341/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 626/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 82/2005 Sb., zaÂkona
cÏ. 127/2005 Sb. a zaÂkona cÏ. 348/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 odst. 1 põÂsmeno a) vcÏetneÏ poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 1 a 1a znõÂ:
¹a) rozhlasovyÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm prvotnõÂ sÏõÂrÏenõÂ
puÊvodnõÂch rozhlasovyÂch a televiznõÂch programuÊ
a sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programy, vcÏetneÏ
teletextu v analogoveÂm televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, urcÏenyÂch k prÏõÂjmu verÏejnostõÂ v podobeÏ chraÂneÏneÂ nebo
nechraÂneÏneÂ systeÂmem podmõÂneÏneÂho prÏõÂstupu1) , 1a)
prostrÏednictvõÂm sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ1),
1

) ZaÂkon cÏ. 127/2005 Sb., o elektronickyÂch komunikacõÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickyÂch komunikacõÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

1a

) ZaÂkon cÏ. 206/2005 Sb., o ochraneÏ neÏkteryÂch sluzÏeb v oblasti
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a sluzÏeb informacÏnõÂ
spolecÏnosti.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1 a 1a se oznacÏujõÂ
jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1b a 1c, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
2. V § 2 odst. 1 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) prÏevzatyÂm rozhlasovyÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm
prÏõÂjem vysõÂlaÂnõÂ puÊvodnõÂch rozhlasovyÂch a televiznõÂch programuÊ nebo jejich podstatnyÂch cÏaÂstõÂ,
vcÏetneÏ sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programy
nebo s podstatnyÂmi cÏaÂstmi programu, a jejich soucÏasneÂ, uÂplneÂ a nezmeÏneÏneÂ sÏõÂrÏenõÂ pro verÏejnost prostrÏednictvõÂm sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ1); za
nezmeÏneÏneÂ sÏõÂrÏenõÂ se povazÏuje i sÏõÂrÏenõÂ cÏeskeÂ verze
televiznõÂho programu prvotneÏ vysõÂlaneÂho v cizõÂm
jazyce,ª.

5. V § 2 odst. 1 se za põÂsmeno d) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) regionaÂlnõÂm vysõÂlaÂnõÂm rozhlasoveÂ nebo televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ, ktereÂ muÊzÏe ve vymezeneÂm uÂzemnõÂm rozsahu prÏijõÂmat võÂce nezÏ 1 % a meÂneÏ nezÏ 70 % obyvatel CÏeskeÂ republiky pocÏõÂtanyÂch podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu1b),ª.
DosavadnõÂ põÂsmena e) azÏ i) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena f)
azÏ j).
6. V § 2 odst. 1 se na konci textu põÂsmene f) cÏaÂrka
nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova ¹mõÂstneÏ vymezenaÂ uÂzemnõÂ oblast nesmõÂ zahrnovat võÂce nezÏ 1 %
obyvatel CÏeskeÂ republiky pocÏõÂtanyÂch podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu1b),ª.
7. V § 2 odst. 1 põÂsmena g) a h) zneÏjõÂ:
¹g) provozovatelem rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ sestavuje
program, vcÏetneÏ sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem, je odpoveÏdnaÂ za jejich obsah a pod zvukovyÂm nebo obrazovyÂm oznacÏenõÂm, jezÏ program
i sluzÏby prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ s programem nezameÏnitelneÏ identifikuje, tento program a sluzÏby prÏõÂmo
souvisejõÂcõÂ s programem sÏõÂrÏõÂ nebo prostrÏednictvõÂm
trÏetõÂch osob nechaÂvaÂ sÏõÂrÏit (daÂle jen ¹provozovatel
vysõÂlaÂnõÂª),
h) provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ praÂvnickaÂ
nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ rozhoduje o skladbeÏ
programuÊ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, vcÏetneÏ sluzÏeb
prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programy prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, a kteraÂ tyto programy a sluzÏby s nimi prÏõÂmo
souvisejõÂcõÂ sÏõÂrÏõÂ nebo prostrÏednictvõÂm trÏetõÂch osob
nechaÂvaÂ v uÂplneÂ a nezmeÏneÏneÂ podobeÏ sÏõÂrÏit na zaÂkladeÏ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹registraceª) podle tohoto zaÂkona,ª.
8. V § 2 odst. 1 se za põÂsmeno j) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno k), ktereÂ znõÂ:
¹k) plnoformaÂtovyÂm programem televiznõÂ program
obsahujõÂcõÂ porÏady ruÊzneÂho zameÏrÏenõÂ a teÂmat, zejmeÂna porÏady zpravodajskeÂ, filmoveÂ, dokumentaÂrnõÂ, hudebnõÂ a vzdeÏlaÂvacõÂ, kteryÂ nenõÂ zameÏrÏen
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pouze na urcÏitou skupinu obyvatel se shodnyÂmi
zaÂjmy,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena j) azÏ l) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena l)
azÏ n).
9. V § 2 odst. 1 põÂsm. m) se za slovo ¹signaÂluª
vklaÂdajõÂ slova ¹analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂª.
10. V § 2 odst. 1 se za põÂsmeno n) vklaÂdajõÂ novaÂ
põÂsmena o) a p), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹o) sluzÏbou prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ s programem sluzÏba
spocÏõÂvajõÂcõÂ v sÏõÂrÏenõÂ textovyÂch, obrazovyÂch a zvukovyÂch informacõÂ, ktereÂ jednotliveÏ nebo v souhrnu
vytvaÂrÏejõÂ obsah souvisejõÂcõÂ s programem sÏõÂrÏenyÂm
digitaÂlneÏ, jenzÏ je urcÏen k prÏõÂjmu verÏejnosti spolu
s tõÂmto programem; sluzÏbou prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ
s programem se rozumõÂ rovneÏzÏ vytvaÂrÏenõÂ a poskytovaÂnõÂ souboru datovyÂch uÂdajuÊ pro obsah elektronickeÂho programoveÂho pruÊvodce a sluzÏba rozsÏirÏujõÂcõÂ mozÏnosti vyuzÏitõÂ programu ve vztahu ke
koncoveÂmu zarÏõÂzenõÂ,
p) obsahem elektronickeÂho programoveÂho pruÊvodce
textoveÂ, obrazoveÂ a zvukoveÂ informace o programech sÏõÂrÏenyÂch v sõÂti elektronickyÂch komunikacõÂ1),
ktereÂ jsou sÏõÂrÏeny prostrÏednictvõÂm teÂzÏe sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ a jsou synchronneÏ spojeny
s teÏmito programy,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena m) azÏ u) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena q) azÏ x).
11. V § 2 odst. 1 põÂsmeno v) znõÂ:
¹v) kabelovyÂm systeÂmem sõÂt' elektronickyÂch komunikacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1), jejõÂmzÏ
prostrÏednictvõÂm provozovatel vysõÂlaÂnõÂ nebo provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏõÂ prÏedplatiteluÊm
programy za sjednanou cenu; kabelovyÂ systeÂm zahrnuje sõÂteÏ kabeloveÂ televize, mikrovlnneÂ systeÂmy
pro zemskeÂ rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ cÏi jineÂ
technickeÂ prostrÏedky vyjma zemskyÂch raÂdiovyÂch
vysõÂlacõÂch zarÏõÂzenõÂ,ª.
12. V § 2 odst. 1 põÂsm. w) se slova ¹zemskeÂho
vysõÂlaÂnõÂª nahrazujõÂ slovy ¹analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm zemskyÂch raÂdiovyÂch vysõÂlacõÂch zarÏõÂzenõÂ
(daÂle jen ¹vysõÂlacÏª)ª.
13. V § 2 odst. 1 se na konci textu põÂsmene x)
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno y), ktereÂ
znõÂ:
¹y) uÂzemnõÂm rozsahem vysõÂlaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ celeÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a v prÏõÂpadeÏ regionaÂlnõÂho nebo mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ uÂzemõÂ
stanoveneÂ v opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹licenceª) ve
shodeÏ se stanoviskem CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu
1. souborem technickyÂch parametruÊ vysõÂlaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ,
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2. diagramem vyuzÏitõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ1) v prÏõÂpadeÏ digitaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ.ª.
14. V § 2 odst. 2 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) zajisÏt'ovaÂnõÂ sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ a poskytovaÂnõÂ sluzÏby elektronickyÂch komunikacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1),ª.
15. V § 2 odst. 2 põÂsm. c) se za slova ¹televiznõÂch
programuÊª vklaÂdajõÂ slova ¹a sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch
s programemª, slova ¹opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹licenceª)
udeÏleneÂhoª se nahrazujõÂ slovy ¹licence udeÏleneÂª a slova
¹koÂdoveÂho signaÂluª se nahrazujõÂ slovy ¹signaÂlu chraÂneÏneÂho systeÂmem podmõÂneÏneÂho prÏõÂstupuª.
16. V § 2 odst. 2 se na konci textu põÂsmene d)
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ
znõÂ:
¹e) vysõÂlaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm daÂlkoveÂho prÏõÂstupu (Internetu).ª.
17. V § 2 odst. 3 se za slova ¹Za prÏevzateÂª vklaÂdajõÂ slova ¹rozhlasoveÂ a televiznõÂª a za slova ¹televiznõÂch programuÊª se vklaÂdajõÂ slova ¹vcÏetneÏ sluzÏeb prÏõÂmo
souvisejõÂcõÂch s programemª.
18. V § 2 odst. 4 se za slovo ¹Zaª vklaÂdaÂ slovo
¹programovouª a slova ¹podle tohoto zaÂkonaª se zrusÏujõÂ.
19. V § 3a odst. 1 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹MaÂ-li praÂvnickaÂ osoba praÂvnõÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti, je prÏedpokladem k zõÂskaÂnõÂ licence, zÏe jejõÂ akcie
zneÏjõÂ na jmeÂno.ª.
20. V § 5 põÂsm. e) se slova ¹a prÏehledy vyuzÏõÂvaÂnõÂ
kmitocÏtuÊ kmitocÏtoveÂho spektra urcÏeneÂho pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂª zrusÏujõÂ.
21. V § 5 põÂsm. g) se za slovo ¹monitorujeª vklaÂdajõÂ slova ¹obsah rozhlasoveÂho a televiznõÂhoª.
22. V § 5 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) udeÏluje souhlas CÏeskeÂmu telekomunikacÏnõÂmu
uÂrÏadu k vydaÂvaÂnõÂ individuaÂlnõÂho opraÂvneÏnõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ pro jineÂ radiokomunikacÏnõÂ sluzÏby v cÏaÂsti raÂdioveÂho spektra vyhrazeneÂ vyÂhradneÏ pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,ª.
23. V § 5 põÂsmeno i) znõÂ:
¹i) vyzÏaduje od CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu
stanovisko obsahujõÂcõÂ zkoordinovaneÂ kmitocÏty
pro analogoveÂ rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,
vcÏetneÏ jejich technickyÂch parametruÊ; v zÏaÂdosti
o stanovisko Rada oznacÏõÂ uÂzemõÂ, ktereÂ maÂ byÂt vysõÂlaÂnõÂm pokryto a pozÏadovaneÂ umõÂsteÏnõÂ vysõÂlacÏe,ª.
24. V § 5 põÂsmeno j) znõÂ:
¹j) vyzÏaduje pro uÂcÏely rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ licence k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo
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pro uÂcÏely zmeÏny licencÏnõÂch podmõÂnek od CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu stanovisko1); v zÏaÂdosti o stanovisko Rada oznacÏõÂ uÂzemõÂ, ktereÂ maÂ
byÂt vysõÂlaÂnõÂm pokryto,ª.
25. V § 5 se za põÂsmeno j) vklaÂdajõÂ novaÂ põÂsmena k) a l), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹k) stanovõÂ uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ pro provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ podle § 3 odst. 1 põÂsm. b) ve shodeÏ se
stanoviskem CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu,
l) spolupracuje s CÏeskyÂm telekomunikacÏnõÂm uÂrÏadem v rozsahu podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ1) , 3) , 4),ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno k) se oznacÏuje jako põÂsmeno m).
26. V § 5 se za põÂsmeno m) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno n), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4e znõÂ:
¹n) stanovõÂ programy a sluzÏby prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ s teÏmito programy, ktereÂ majõÂ byÂt povinneÏ sÏõÂrÏeny ve
verÏejneÂm zaÂjmu prostrÏednictvõÂm sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ, prÏezkoumaÂvaÂ trvaÂnõÂ potrÏeby jejich povinneÂho sÏõÂrÏenõÂ a prÏedklaÂdaÂ CÏeskeÂmu telekomunikacÏnõÂmu uÂrÏadu zaÂvaznaÂ stanoviska pro uÂcÏely ulozÏenõÂ
nebo zrusÏenõÂ jejich povinneÂho sÏõÂrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4e),
4e

) § 72 zaÂkona cÏ. 127/2005 Sb.ª.

DosavadnõÂ põÂsmena l) azÏ p) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena o)
azÏ t).
27. V § 5 põÂsm. t) se slovo ¹tõÂmtoª zrusÏuje.
28. V § 6 odst. 1 se na konci textu põÂsmene b)
doplnÏujõÂ slova ¹vcÏetneÏ informace o postupu prÏi prÏechodu na digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂª.
29. V § 6 odst. 1 se põÂsmeno h) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmeno i) se oznacÏuje jako põÂsmeno h).
30. V § 7 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta
¹CÏlenstvõÂ v RadeÏ je verÏejnou funkcõÂ.ª.
31. V § 7 se na konci odstavce 12 doplnÏuje veÏta
¹CÏlenoveÂ Rady nesmeÏjõÂ byÂt v pracovneÏpraÂvnõÂm ani
jineÂm obdobneÂm vztahu k provozovateli vysõÂlaÂnõÂ.ª.
32. V § 12 odst. 1 se za slova ¹sÏõÂrÏenõÂ teletextuª
vklaÂdajõÂ slova ¹v analogoveÂm televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂª.
33. V § 12 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Samostatnou licenci k vysõÂlaÂnõÂ teletextu v analogoveÂm televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ a k poskytovaÂnõÂ sluzÏeb
prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem v digitaÂlnõÂm vysõÂlaÂnõÂ
nelze udeÏlit.ª.
34. V § 13 odst. 2 se slova ¹uvedenaÂ v § 3 odst. 2
azÏ 4ª nahrazujõÂ slovy ¹splnÏujõÂcõÂ prÏedpoklady podle
§ 3aª.
35. V § 14 odst. 1 põÂsmeno f) znõÂ:

CÏaÂstka 76

¹f) cÏasovyÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ a uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ,ª.
36. V § 14 odst. 1 põÂsm. g) se slovo ¹uÂdajeª nahrazuje slovem ¹uÂdajuÊª a na konci textu põÂsmene g) se
doplnÏujõÂ slova ¹ , a uÂdajuÊ o prÏõÂpadnyÂch sluzÏbaÂch prÏõÂmo
souvisejõÂcõÂch s programemª.
37. V § 14 odst. 1 põÂsmeno i) znõÂ:
¹i) obchodnõÂ plaÂn vcÏetneÏ dokladuÊ o vyÂsÏi financÏnõÂch
prostrÏedkuÊ, ktereÂ je schopen vynalozÏit na provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.ª.
38. V § 15 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) LicencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ zahajuje Rada z vlastnõÂho
podneÏtu nebo z podneÏtu uchazecÏe o licenci vyhlaÂsÏenõÂm
licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ. PrÏed zahaÂjenõÂm licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ si
Rada vyzÏaÂdaÂ stanovisko CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho
uÂrÏadu vymezujõÂcõÂ uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ zpuÊsobem
podle odstavce 2, a jednaÂ-li se o licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ
jedneÂ nebo võÂce licencõÂ k vysõÂlaÂnõÂ jednoho nebo võÂce
programuÊ sÏõÂrÏenyÂch prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ pouze digitaÂlneÏ, rovneÏzÏ stanovisko CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu k mozÏnosti umõÂsteÏnõÂ v sõÂtõÂch elektronickyÂch komunikacõÂ; v prÏõÂpadeÏ podneÏtu uchazecÏe o licenci
je Rada povinna vyzÏaÂdat si od CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu potrÏebnaÂ stanoviska nejpozdeÏji do
15 dnuÊ ode dne, kdy podneÏt obdrzÏõÂ. LicencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ
Rada vyhlaÂsõÂ nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode dne, kdy od
CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu obdrzÏõÂ stanovisko,
ktereÂ zahaÂjenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ umozÏnÏuje; vyzÏaÂdaÂ-li si
Rada od CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu k teÂmuzÏ
licencÏnõÂmu rÏõÂzenõÂ võÂce nezÏ jedno stanovisko, pocÏõÂnaÂ
lhuÊta 30 dnuÊ pro vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ beÏzÏet
ode dne, kdy obdrzÏõÂ poslednõÂ z vyzÏaÂdanyÂch stanovisek,
pokud tato stanoviska zahaÂjenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ umozÏnÏujõÂ.ª.
39. V § 15 odst. 2 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹Rada ve vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ stanovõÂ lhuÊtu
a mõÂsto podaÂnõÂ zÏaÂdosti o licenci, cÏasovyÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ, uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ urcÏenyÂ souborem technickyÂch parametruÊ v prÏõÂpadeÏ analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo
diagramem vyuzÏitõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ v prÏõÂpadeÏ digitaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ; u licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ na celoplosÏneÂ vysõÂlaÂnõÂ Rada stanovõÂ pozÏadavky na zaÂkladnõÂ programovou specifikaci celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹pozÏadavkyª).ª.
40. V § 15 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) V prÏõÂpadeÏ existence dvou nebo võÂce sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ urcÏenyÂch k digitaÂlnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ podle odstavce 1 Rada zahaÂjõÂ licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ, anizÏ
urcÏõÂ prÏirÏazenõÂ programuÊ konkreÂtnõÂm sõÂtõÂm elektronickyÂch komunikacõÂ. Rada takteÂzÏ neurcÏõÂ strukturu programuÊ v jednotlivyÂch sõÂtõÂch elektronickyÂch komunikacõÂ.ª.
41. V § 16 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) TyÂkaÂ-li se licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho
prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ pouze digitaÂlneÏ, narÏõÂdõÂ prÏed-
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seda Rady konaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ
ode dne uplynutõÂ lhuÊty pro podaÂnõÂ zÏaÂdosti o licenci,
kterou Rada stanovõÂ podle § 15 odst. 2. V ostatnõÂch
prÏõÂpadech narÏõÂdõÂ prÏedseda Rady konaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ ve lhuÊteÏ 90 dnuÊ ode dne zahaÂjenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ.ª.
42. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplnÏujõÂ
slova ¹tak, aby byly v souladu se stanoviskem CÏeskeÂho
telekomunikacÏnõÂho uÂrÏaduª.
43. V § 16 odst. 5 põÂsm. c) se slova ¹vymezenyÂ ve
vztahu k jednotlivyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂª
zrusÏujõÂ.
44. V § 17 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) PrÏi udeÏlovaÂnõÂ licence k digitaÂlnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ
Rada hodnotõÂ
a) ekonomickou, organizacÏnõÂ a technickou prÏipravenost zÏadatele k zajisÏteÏnõÂ vysõÂlaÂnõÂ, transparentnost
jeho vlastnickyÂch vztahuÊ, prÏõÂnos programoveÂ
skladby navrhovaneÂ zÏadatelem o licenci k rozmanitosti staÂvajõÂcõÂ nabõÂdky programuÊ a zastoupenõÂ
evropskeÂ tvorby (§ 42), tvorby evropskyÂch nezaÂvislyÂch producentuÊ a soucÏasneÂ tvorby (§ 43) v navrhovaneÂ programoveÂ skladbeÏ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ,
b) prÏõÂnos uchazecÏe pro rozvoj puÊvodnõÂ tvorby,
c) prÏipravenost zÏadatele opatrÏit urcÏiteÂ procento vysõÂlanyÂch porÏaduÊ skrytyÂmi nebo otevrÏenyÂmi titulky pro sluchoveÏ postizÏeneÂ,
d) prÏõÂnos zÏadatele k zajisÏteÏnõÂ rozvoje kultury naÂrodnostnõÂch, etnickyÂch a jinyÂch mensÏin v CÏeskeÂ republice.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
45. V § 17 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Licenci k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ
pouze digitaÂlneÏ nebo registracõÂ [§ 2 odst. 1 põÂsm. g),
§ 26 a naÂsl.] k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ pouze
digitaÂlneÏ nelze udeÏlit podnikateli zajisÏt'ujõÂcõÂmu sõÂt' elektronickyÂch komunikacõÂ1) (daÂle jen ¹podnikatel sõÂteÏ
elektronickyÂch komunikacõÂª) nebo skupineÏ podnikateluÊ sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ nebo osobeÏ, kteraÂ
je ekonomicky nebo personaÂlneÏ spojena s podnikatelem
nebo skupinou podnikateluÊ sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ; to neplatõÂ v prÏõÂpadech, kdy je licence k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ pouze digitaÂlneÏ udeÏlena
prÏõÂmo ze zaÂkona. Ekonomicky nebo personaÂlneÏ spojenyÂmi osobami se rozumõÂ, jestlizÏe se jedna osoba podõÂlõÂ
prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na vedenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ
druheÂ osoby nebo jestlizÏe se shodneÂ praÂvnickeÂ nebo
fyzickeÂ osoby prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na vedenõÂ,
Â cÏastõÂ na kontrole cÏi
kontrole nebo jmeÏnõÂ obou osob. U
jmeÏnõÂ se rozumõÂ vlastnictvõÂ võÂce nezÏ 20 % podõÂlu na
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zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo podõÂlu s hlasovacõÂm praÂvem;
podõÂl na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo podõÂl s hlasovacõÂm
praÂvem ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ se stanovõÂ jako podõÂl
soucÏtu stavuÊ k poslednõÂmu dni kazÏdeÂho meÏsõÂce a pocÏtu
meÏsõÂcuÊ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ.ª.
46. V § 18 odst. 4 se na konci textu põÂsmene b)
doplnÏujõÂ slova ¹a oznacÏenõÂ, zda program bude sÏõÂrÏen
celoplosÏneÏ, regionaÂlneÏ cÏi mõÂstneÏª.
47. V § 18 odst. 4 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) cÏasovyÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ, uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ podle § 2 odst. 1 põÂsm. y),ª.
48. V § 18 odst. 4 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) zaÂkladnõÂ programovou specifikaci a dalsÏõÂ programoveÂ podmõÂnky, vcÏetneÏ uvedenõÂ uÂdaje, zda se
jednaÂ o plnoformaÂtovyÂ program; v prÏõÂpadeÏ digitaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ rovneÏzÏ podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se povinnosti provozovatele vysõÂlaÂnõÂ vytvaÂrÏet a poskytovat
soubory datovyÂch uÂdajuÊ pro obsah elektronickeÂho
programoveÂho pruÊvodce a podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se
poskytovaÂnõÂ prÏõÂpadnyÂch dalsÏõÂch sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem,ª.
49. § 20 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 20
ZmeÏna souboru technickyÂch parametruÊ
vysõÂlaÂnõÂ a diagramu
(1) Rada muÊzÏe omezit soubor technickyÂch parametruÊ vysõÂlaÂnõÂ provozovateli vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovateli vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona, kteryÂ po zahaÂjenõÂ vysõÂlaÂnõÂ
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku na teÂto cÏaÂsti uÂzemõÂ nevysõÂlal võÂce nezÏ 90 dnuÊ nebo efektivneÏ nevyuzÏõÂval prÏideÏlenyÂ kmitocÏet; do teÂto doby se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba,
po kterou vysõÂlaÂnõÂ nebo efektivnõÂmu vyuzÏõÂvaÂnõÂ kmitocÏtu braÂnily oduÊvodneÏneÂ technickeÂ prÏekaÂzÏky.
(2) Soubor technickyÂch parametruÊ v prÏõÂpadeÏ analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ a diagram vyuzÏitõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ v prÏõÂpadeÏ regionaÂlnõÂho nebo mõÂstnõÂho digitaÂlnõÂho
vysõÂlaÂnõÂ muÊzÏe Rada zmeÏnit na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1) ucÏineÏneÂho z duÊvodu dodrzÏenõÂ zaÂvazkuÊ
vyplyÂvajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv, anebo
z cÏlenstvõÂ CÏeskeÂ republiky v EvropskeÂ unii anebo
v mezinaÂrodnõÂch organizacõÂch.
(3) JinyÂm zpuÊsobem nezÏ postupem podle odstavce 1 nebo 2 Rada nenõÂ opraÂvneÏna bez souhlasu
provozovatele vysõÂlaÂnõÂ soubor technickyÂch parametruÊ
nebo diagram vyuzÏitõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ meÏnit.
(4) Rada vyhovõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ o zmeÏnu souboru technickyÂch parametruÊ v prÏõÂpadeÏ analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ a diagramu vyuzÏitõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ v prÏõÂpadeÏ regionaÂlnõÂho nebo
mõÂstnõÂho digitaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ, nedojde-li zmeÏnou k po-
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rusÏenõÂ zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂ smlouvy,
kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch
smluv, anebo z cÏlenstvõÂ CÏeskeÂ republiky v EvropskeÂ
unii anebo v mezinaÂrodnõÂch organizacõÂch, nebo k porusÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, a je-li tato zmeÏna v souladu se
stanoviskem CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu, ktereÂ
si Rada prÏed provedenõÂm zmeÏny vyzÏaÂdaÂ. Rada vsÏak
zÏaÂdost zamõÂtne, pokud by zmeÏna vedla k neudeÏlenõÂ
licence na zaÂkladeÏ verÏejneÂho slysÏenõÂ. DuÊvody neudeÏlenõÂ souhlasu musejõÂ byÂt shodneÂ s kriteÂrii uvedenyÂmi v § 6 odst. 1 põÂsm. e). Rada je povinna rozhodnout
o zmeÏneÏ skutecÏnostõÂ podle tohoto odstavce do 60 dnuÊ
ode dne, kdy jõÂ byla dorucÏena zÏaÂdost provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ. Pokud Rada v teÂto lhuÊteÏ nerozhodne,
maÂ se za to, zÏe se zmeÏnou vyslovila souhlas. Rada
muÊzÏe rÏõÂzenõÂ prÏerusÏit v prÏõÂpadeÏ, zÏe je trÏeba odstranit
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nedostatky v zÏaÂdosti o zmeÏnu nebo
pokud bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o prÏedbeÏzÏneÂ otaÂzce10).
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ Rada v rozhodnutõÂ o prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ uvede, o jakou otaÂzku se jednaÂ; po dobu prÏerusÏenõÂ
rÏõÂzenõÂ lhuÊty nebeÏzÏõÂ.ª.
50. V § 21 odst. 1 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) zmeÏna cÏasoveÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ nebo uÂzemnõÂho
rozsahu vysõÂlaÂnõÂ podle § 2 odst. 1 põÂsm. y),ª.
51. V § 21 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) Rada muÊzÏe podmõÂnky licence zmeÏnit i v prÏõÂpadeÏ, zÏe je to nezbytneÂ k dodrzÏenõÂ zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve
SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv, anebo z cÏlenstvõÂ CÏeskeÂ
republiky v EvropskeÂ unii anebo v mezinaÂrodnõÂch
organizacõÂch.ª.
52. V § 21 odst. 6 a 7 veÏteÏ poslednõÂ se cÏõÂslo ¹2ª
nahrazuje cÏõÂslem ¹5ª.
53. § 24a se zrusÏuje.
54. V § 25 se na konci textu odstavce 5 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo by udeÏlenõÂ licence bylo v rozporu se zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂmi z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve
SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluvª.
55. V § 26 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Registrace provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ
opravnÏuje provozovatele k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho
vysõÂlaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏneÂ sõÂteÏ elektronickyÂch
komunikacõÂ s vyÂjimkou vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm zemskyÂch vysõÂlacõÂch raÂdiovyÂch zarÏõÂzenõÂ. TõÂmto
nejsou dotcÏeny povinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.ª.
56. V § 27 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrÏihlaÂsÏka k registraci obsahuje uÂdaje uvedeneÂ
v § 14 odst. 1 põÂsm. a) azÏ e) a daÂle zpuÊsob technickeÂho,
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organizacÏnõÂho a financÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, informace o programech, ktereÂ prÏihlasÏovatel zamyÂsÏlõÂ sÏõÂrÏit, a technickou specifikaci sõÂteÏ elektronickyÂch
komunikacõÂ, prostrÏednictvõÂm ktereÂ bude prÏevzateÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeno. ZÏadatel o registraci prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je
v zÏaÂdosti o registraci rovneÏzÏ povinen dolozÏit opraÂvneÏnõÂ
provozovatele puÊvodnõÂho programu k vysõÂlaÂnõÂ.ª.
57. V § 32 odst. 1 se za põÂsmeno h) vklaÂdajõÂ novaÂ
põÂsmena i) a j), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹i) nezarÏazovat do programuÊ porÏady, ktereÂ mohou
utvrzovat stereotypnõÂ prÏedsudky tyÂkajõÂcõÂ se etnickyÂch, naÂbozÏenskyÂch nebo rasovyÂch mensÏin,
j) nezarÏazovat do programuÊ porÏady a reklamy, ktereÂ
obsahujõÂ vulgarismy a nadaÂvky, kromeÏ umeÏleckyÂch deÏl, v nichzÏ je to z hlediska lõÂcÏeneÂho kontextu nutneÂ; takovaÂ dõÂla je vsÏak mozÏneÂ vysõÂlat
pouze v dobeÏ od 22.00 hodin do 06.00 hodin druheÂho dne,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena i) azÏ o) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena k)
azÏ r).
58. V § 32 odst. 1 põÂsm. r) se slova ¹põÂsmenu n)ª
nahrazujõÂ slovy ¹põÂsmenu p)ª.
59. V § 32 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno s), ktereÂ znõÂ:
¹s) oznamovat RadeÏ sõÂt' elektronickyÂch komunikacõÂ1),
ve ktereÂ digitaÂlneÏ sÏõÂrÏõÂ program.ª.
60. V § 47 odst. 1 se na konci põÂsmena c) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) uÂdaje o pocÏtu a deÂlce odvysõÂlanyÂch cÏeskyÂch deÏl.ª.
61. V § 49 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je opraÂvneÏn zarÏazovat reklamu a teleshoppingoveÂ sÏoty do porÏaduÊ slozÏenyÂch ze samostatnyÂch cÏaÂstõÂ nebo do porÏaduÊ
ze sportovnõÂch podnikuÊ a podobneÏ strukturovanyÂch
udaÂlostõÂ a prÏedstavenõÂ obsahujõÂcõÂch prÏestaÂvky, avsÏak
pouze mezi tyto cÏaÂsti nebo v teÏchto prÏestaÂvkaÂch. Pokud sportovnõÂ podnik, podobneÏ strukturovanaÂ udaÂlost
cÏi prÏedstavenõÂ neobsahujõÂ prÏestaÂvky, platõÂ pro vklaÂdaÂnõÂ
reklamy provozovatelem televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
odstavce 2 a 4.ª.
62. V § 53 odst. 1 se za slovo ¹sluzÏebª vklaÂdaÂ
slovo ¹identifikujõÂcõÂª.
63. V § 53 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) SoucÏaÂstõÂ sponzorovaÂnõÂ televiznõÂch a rozhlasovyÂch porÏaduÊ praÂvnickyÂmi nebo fyzickyÂmi osobami,
jejichzÏ cÏinnost zahrnuje vyÂrobu nebo distribuci leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ a leÂcÏebnyÂch postupuÊ, nesmõÂ byÂt propagace leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ nebo leÂcÏebnyÂch postupuÊ vaÂzanyÂch na leÂkarÏskyÂ prÏedpis v tuzemsku.ª.
64. V cÏaÂsti paÂteÂ nadpisu hlavy V se slova
¹ZVLAÂSÏTNIÂ OPRAÂVNEÏNIÂ Aª zrusÏujõÂ.
65. § 54 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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¹§ 54
ZajisÏteÏnõÂ mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ v kabeloveÂm
systeÂmu a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu na zÏaÂdost obce nebo dobrovolneÂho
svazku obcõÂ vyhradõÂ zdarma jeden kanaÂl pro bezplatnyÂ
mõÂstnõÂ informacÏnõÂ systeÂm slouzÏõÂcõÂ vyÂhradneÏ potrÏebaÂm
obcõÂ, kteryÂ nesmõÂ byÂt bez souhlasu provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ vyuzÏõÂvaÂn k reklameÏ a teleshoppingu.
(2) Provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm
systeÂmu je prÏi vytvaÂrÏenõÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdky
povinen zajistit, aby v nõÂ bylo zahrnuto zemskeÂ vysõÂlaÂnõÂ vsÏech programuÊ nechraÂneÏnyÂch systeÂmem podmõÂneÏneÂho prÏõÂstupu provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona, jezÏ
lze prÏijõÂmat beÏzÏnyÂm koncovyÂm zarÏõÂzenõÂm v mõÂsteÏ kabeloveÂho rozvodu, bez ohledu na to, zda jsou vysõÂlaÂny
analogoveÏ nebo digitaÂlneÏ, po souhlasu provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona3) , 4).
(3) ProvozovateleÂ vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona jsou povinni
poskytnout uvedeneÂ programy provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu bezplatneÏ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen uvedeneÂ programy ve sveÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdce bezplatneÏ
umõÂstit.ª.
66. V cÏaÂsti paÂteÂ se za hlavu V vklaÂdaÂ novaÂ hlava VI, kteraÂ znõÂ:
¹ H L AVA V I
Â
Â NIÂ STANOVISEK
VYDAVA
K POVINNOSTI PROVOZOVATELE SIÂTEÏ
ELEKTRONICKYÂCH KOMUNIKACIÂ
Ï IT VE VER
Ï EJNEÂM ZAÂJMU PROGRAMY
SÏIÂR
Ï IÂMO SOUVISEJIÂCIÂ S PROGRAMEM
A SLUZÏBY PR
§ 54a
Rada prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ, zda je daÂn verÏejnyÂ zaÂjem cÏi
zda verÏejnyÂ zaÂjem trvaÂ, bere v uÂvahu zejmeÂna zastoupenõÂ porÏaduÊ ve verÏejneÂm zaÂjmu a porÏaduÊ vlastnõÂ
tvorby, multimodaÂlnõÂ zprÏõÂstupneÏnõÂ vysõÂlanyÂch porÏaduÊ
zrakoveÏ a sluchoveÏ postizÏenyÂm (zvukovyÂ popis, znakovaÂ rÏecÏ, titulkovaÂnõÂ, snadnaÂ navigace) a vhodnost programu provozovatele pro vysõÂlaÂnõÂ neodkladnyÂch oznaÂmenõÂ podle § 32 odst. 1 põÂsm. k).ª.
67. § 55 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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(2) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt drzÏitelem võÂce nezÏ jedneÂ licence k celoplosÏneÂmu analogoveÂmu rozhlasoveÂmu vysõÂlaÂnõÂ.
(3) Provozovatel celoplosÏneÂho analogoveÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ jineÂho provozovatele celoplosÏneÂho analogoveÂho
rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(4) Provozovatel celoplosÏneÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ jineÂho provozovatele celoplosÏneÂho analogoveÂho
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(5) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, a to tak,
zÏe jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ jsou stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ nebo jsou
spolecÏnõÂky ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo jsou
osobami blõÂzkyÂmi.
(6) Provozovatel celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s jinyÂm provozovatelem celoplosÏneÂho analogoveÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ, a to tak, zÏe jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ
statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ jsou stejneÂ osoby nebo osoby
blõÂzkeÂ nebo jsou spolecÏnõÂky ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo jsou osobami blõÂzkyÂmi.
(7) Provozovatel celoplosÏneÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem
celoplosÏneÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm
zpuÊsobem (§ 58).
(8) Provozovatel celoplosÏneÂho analogoveÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem
celoplosÏneÂho analogoveÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm
zpuÊsobem (§ 58).
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahujõÂ na rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂ prostrÏednictvõÂm kabelovyÂch systeÂmuÊ a druzÏic.
(10) UstanovenõÂ odstavcuÊ 7 a 8 se nevztahujõÂ na
osoby zabyÂvajõÂcõÂ se naÂborem a prodejem reklamnõÂch
sluzÏeb, sluzÏeb spojenyÂch se sponzorstvõÂm a teleshoppingem, sluzÏeb spojenyÂch s vyÂzkumem trhu a sluzÏeb
spojenyÂch s naÂkupem porÏaduÊ, vyjma porÏaduÊ zpravodajskyÂch.ª.
68. Za § 55 se vklaÂdaÂ novyÂ § 55a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:

¹§ 55
ZajisÏteÏnõÂ plurality informacõÂ
v celoplosÏneÂm analogoveÂm rozhlasoveÂm
a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ

¹§ 55a
ZajisÏteÏnõÂ plurality informacõÂ
v celoplosÏneÂm digitaÂlnõÂm rozhlasoveÂm
a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ

(1) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt drzÏitelem võÂce nezÏ jedneÂ licence k celoplosÏneÂmu analogoveÂmu televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ.

(1) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt soucÏasneÏ drzÏitelem võÂce nezÏ dvou licencõÂ k provozovaÂnõÂ celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho televiz-
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nõÂho vysõÂlaÂnõÂ opravnÏujõÂcõÂch k sÏõÂrÏenõÂ plnoformaÂtovyÂch
programuÊ.
(2) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt soucÏasneÏ drzÏitelem võÂce nezÏ dvou licencõÂ k provozovaÂnõÂ celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(3) Provozovatel celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ
jineÂho provozovatele celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(4) Provozovatel celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ jineÂho provozovatele celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ.
(5) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, a to tak, zÏe
jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ jsou stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ nebo jsou
spolecÏnõÂky ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo jsou
osobami blõÂzkyÂmi.
(6) Provozovatel celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s jinyÂm provozovatelem celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ,
a to tak, zÏe jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ jsou stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ
nebo jsou spolecÏnõÂky ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo jsou osobami blõÂzkyÂmi.
(7) Provozovatel celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm zpuÊsobem (§ 58).
(8) Provozovatel celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem
celoplosÏneÂho digitaÂlnõÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm
zpuÊsobem (§ 58).
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahujõÂ na rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂ prostrÏednictvõÂm kabelovyÂch systeÂmuÊ a druzÏic.
(10) UstanovenõÂ odstavce 3 se nevztahuje na dohody provozovateluÊ digitaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ o spolecÏneÂm provozovaÂnõÂ elektronickeÂho programoveÂho pruÊvodce. UstanovenõÂ odstavcuÊ 7 a 8 se nevztahujõÂ na osoby zabyÂvajõÂcõÂ se
naÂborem a prodejem reklamnõÂch sluzÏeb, sluzÏeb spojenyÂch se sponzorstvõÂm a teleshoppingem, sluzÏeb spojenyÂch s vyÂzkumem trhu a sluzÏeb spojenyÂch s naÂkupem
porÏaduÊ, vyjma porÏaduÊ zpravodajskyÂch.ª.
69. § 56 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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¹§ 56
ZajisÏteÏnõÂ plurality informacõÂ
v mõÂstnõÂm a regionaÂlnõÂm
rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ
(1) JestlizÏe je jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna
fyzickaÂ osoba drzÏitelem võÂce licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo võÂce
licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ, nesmõÂ pokrytõÂ CÏeskeÂ republiky jejõÂm
vysõÂlaÂnõÂm v celkoveÂm soucÏtu licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ani v celkoveÂm soucÏtu licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏesaÂhnout 70 % celkoveÂho pocÏtu obyvatel CÏeskeÂ republiky, pocÏõÂtaÂno podle
uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
(2) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba se muÊzÏe majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ võÂce
provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ nebo võÂce provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe celkoveÂ
pokrytõÂ obyvatel CÏeskeÂ republiky vysõÂlaÂnõÂm vsÏech provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ani vsÏech provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, na jejichzÏ podnikaÂnõÂ se tato osoba
podõÂlõÂ, neprÏesaÂhne 70 % celkoveÂho pocÏtu obyvatel
CÏeskeÂ republiky, pocÏõÂtaÂno podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch
z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
(3) Povinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 se nevztahujõÂ na rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂ prostrÏednictvõÂm kabelovyÂch systeÂmuÊ a druzÏic.ª.
70. V § 60 odst. 1 põÂsm. c) se slova ¹põÂsm. i)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. k)ª, v põÂsmenech d) a e) se slova
¹põÂsm. j)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. l)ª, v põÂsmenu f) se
slova ¹põÂsm. l) a m)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. n) a o)ª
a v põÂsmenu h) se slova ¹põÂsm. n)ª nahrazujõÂ slovy
¹põÂsm. p)ª.
71. V § 60 odst. 3 põÂsm. g) se slova ¹põÂsm. o)ª
nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. r)ª.
72. V § 60 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Pokutu od 50 000 KcÏ do 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
Rada tomu,
a) kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ a provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v rozporu s § 31 odst. 1 a porusÏõÂ povinnosti tyÂkajõÂcõÂ se
vyÂroby nebo vysõÂlaÂnõÂ porÏaduÊ uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonech3) , 4),
b) kdo neopraÂvneÏneÏ zasahuje do obsahu sluzÏeb
prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem.ª.
73. V § 61 odst. 1 se slova ¹põÂsm. j)ª nahrazujõÂ
slovy ¹põÂsm. l)ª.
74. V § 63 odst. 1 põÂsm. a) se slovo ¹aª nahrazuje
slovy ¹ , 55a aª.
75. V § 67 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
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¹(3) Na sluzÏby prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ s programem
a na dodatecÏneÂ sluzÏby se prÏimeÏrÏeneÏ vztahujõÂ ustanovenõÂ § 32 odst. 1 põÂsm. b) azÏ g) a daÂle ustanovenõÂ § 35
azÏ 41. Je-li v raÂmci sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem a elektronickeÂho programoveÂho pruÊvodce sÏõÂrÏena reklama, vztahujõÂ se na ni prÏimeÏrÏeneÏ povinnosti
podle § 48 s vyÂjimkou odstavce 4 põÂsm. a), b) a d).ª.
76. Za § 67 se vklaÂdaÂ novyÂ § 67a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 67a
Na obsah sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem
se nevztahujõÂ ustanovenõÂ § 42 azÏ 47 a 49 azÏ 51.ª.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. Provozovateli celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ opravnÏujõÂcõÂ k zemskeÂmu analogoveÂmu
vysõÂlaÂnõÂ programu, jemuzÏ byla rozhodnutõÂm Rady
pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹Radaª)
licence rozsÏõÂrÏena o praÂvo vysõÂlat tento program i digitaÂlneÏ (daÂle jen ¹provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s rozsÏõÂrÏenou licencõÂª),
a) kteryÂ do 180 dnuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o rozsÏõÂrÏenõÂ licence zahaÂjõÂ digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂ
tohoto programu prostrÏednictvõÂm sõÂteÏ zemskyÂch
raÂdiovyÂch vysõÂlacõÂch zarÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹vysõÂlacõÂ
sõÂt'ª) a
b) kteryÂ do 90 dnuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
dorucÏõÂ RadeÏ põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ obsahujõÂcõÂ souhlas s provaÂdeÏnõÂm zmeÏn v souboru technickyÂch
parametruÊ vysõÂlaÂnõÂ stanoveneÂm v licenci v souladu
s TechnickyÂm plaÂnem prÏechodu a zaÂvazek ukoncÏit
analogoveÂ vysõÂlaÂnõÂ v termõÂnu stanoveneÂm TechnickyÂm plaÂnem prÏechodu,
vznikne praÂvo na udeÏlenõÂ licence k zemskeÂmu digitaÂlnõÂmu celoplosÏneÂmu vysõÂlaÂnõÂ dalsÏõÂho programu, vcÏetneÏ
sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s tõÂmto programem.
2. SplneÏnõÂ podmõÂnek pro vznik praÂva podle
bodu 1 prÏedseda Rady neprodleneÏ oznaÂmõÂ na uÂrÏednõÂ
desce Rady a zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
3. Rada provozovateli vysõÂlaÂnõÂ s rozsÏõÂrÏenou licencõÂ, jemuzÏ vzniklo praÂvo podle bodu 1, udeÏlõÂ licenci
k vysõÂlaÂnõÂ dalsÏõÂho programu do 60 dnuÊ ode dne, kdy
obdrzÏõÂ jeho zÏaÂdost o udeÏlenõÂ licence splnÏujõÂcõÂ zaÂkonem
stanoveneÂ podmõÂnky. Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ, ktereÂmu
vzniklo praÂvo podle bodu 1, je opraÂvneÏn uzavrÏõÂt
smlouvu o digitaÂlnõÂm sÏõÂrÏenõÂ programu podle bodu 1
s provozovatelem sõÂteÏ zemskyÂch vysõÂlacõÂch raÂdiovyÂch
zarÏõÂzenõÂ. Nedojde-li k uzavrÏenõÂ smlouvy do 90 dnuÊ ode
dne vzniku praÂva podle bodu 1, ulozÏõÂ CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad do 30 dnuÊ povinnost sÏõÂrÏit program
podle bodu 1 provozovateli sõÂteÏ zemskyÂch vysõÂlacõÂch
raÂdiovyÂch zarÏõÂzenõÂ. UlozÏenõÂ teÂto povinnosti nepodleÂhaÂ
konzultaci podle zaÂkona cÏ. 127/2005 Sb., o elektronickyÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
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zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickyÂch komunikacõÂch), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ. CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ
uÂrÏad o ulozÏenõÂ povinnosti informuje neprodleneÏ Radu.
4. Rada rozhodne o odebraÂnõÂ licence, pokud na
zaÂkladeÏ zaÂvazneÂho stanoviska CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s rozsÏõÂrÏenou licencõÂ, ktereÂmu byla udeÏlena licence podle bodu 3, nesplnõÂ zaÂvazek ukoncÏit analogoveÂ vysõÂlaÂnõÂ v prÏõÂslusÏneÂm
termõÂnu nebo opakovaneÏ zaÂvazÏneÏ porusÏõÂ TechnickyÂ
plaÂn prÏechodu.
5. Provozovateli mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, kteryÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona sÏõÂrÏõÂ program analogoveÏ prostrÏednictvõÂm
vysõÂlacõÂ sõÂteÏ (daÂle jen ¹provozovatel mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂª), vznikne praÂvo po dobu platnosti
licence sÏõÂrÏit tento program v nezmeÏneÏneÂ podobeÏ prostrÏednictvõÂm vysõÂlacõÂ sõÂteÏ urcÏeneÂ pro regionaÂlnõÂ zemskeÂ
digitaÂlnõÂ televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ
sõÂt'ª), a to vcÏetneÏ sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s tõÂmto
programem, pokud do 60 dnuÊ ode dne, kdy CÏeskyÂ
telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad v TelekomunikacÏnõÂm veÏstnõÂku
a na sveÂ elektronickeÂ uÂrÏednõÂ desce uverÏejnõÂ oznaÂmenõÂ
o tom, zÏe je k dispozici volnaÂ prÏenosovaÂ kapacita regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂteÏ, dorucÏõÂ RadeÏ põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ
o tom, zÏe tento program, vcÏetneÏ sluzÏeb prÏõÂmo souvisejõÂcõÂch s programem, hodlaÂ sÏõÂrÏit digitaÂlneÏ v raÂmci technickyÂch a provoznõÂch mozÏnostõÂ regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂteÏ.
V prohlaÂsÏenõÂ musõÂ byÂt obsazÏen souhlas s provaÂdeÏnõÂm
zmeÏn v souboru technickyÂch parametruÊ vysõÂlaÂnõÂ stanoveneÂm v licenci v souladu s TechnickyÂm plaÂnem prÏechodu a zaÂvazek ukoncÏit analogoveÂ vysõÂlaÂnõÂ v termõÂnu
stanoveneÂm TechnickyÂm plaÂnem prÏechodu. K põÂsemneÂmu prohlaÂsÏenõÂ provozovatel mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏipojõÂ plosÏneÂ grafickeÂ znaÂzorneÏnõÂ prÏedpoklaÂdaneÂho uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ odpovõÂdajõÂcõÂho v raÂmci technickeÂho rozcÏleneÏnõÂ regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ
sõÂteÏ teÂ z oblastõÂ nerusÏeneÂho prÏõÂjmu vysõÂlaÂnõÂ, na kterou
ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏipadaÂ vyÂznamnaÂ cÏaÂst uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ jeho analogoveÂho vysõÂlaÂnõÂ.
6. SplneÏnõÂ podmõÂnek pro vznik praÂva podle
bodu 5 prÏedseda Rady neprodleneÏ oznaÂmõÂ na uÂrÏednõÂ
desce Rady a zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
7. Rada do 30 dnuÊ ode dne, kdy uplyne lhuÊta pro
dorucÏenõÂ põÂsemneÂho prohlaÂsÏenõÂ podle bodu 5, pozÏaÂdaÂ
CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad o stanovisko podle § 5
põÂsm. j) zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, a o stanovisko
k mozÏnosti umõÂsteÏnõÂ v regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂti, a to ve
vztahu ke vsÏem provozovateluÊm mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ, jimzÏ vzniklo praÂvo podle bodu 5.
Vznik praÂva podle bodu 5 Rada provozovateli mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ vyznacÏõÂ v licenci a zaÂrovenÏ pro digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂ programu stanovõÂ na naÂvrh
provozovatele mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ licencÏnõÂ podmõÂnky, ktereÂ vyplyÂvajõÂ ze zaÂkona cÏ. 231/
/2001 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
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tohoto zaÂkona, a to do 30 dnuÊ ode dne, kdy obdrzÏõÂ
poslednõÂ ze stanovisek, o kteraÂ CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ
uÂrÏad pozÏaÂdala podle tohoto bodu.
8. Provozovatel mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ, jemuzÏ Rada provedla zmeÏnu licence podle bodu 7 (daÂle jen ¹provozovatel mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ s digitaÂlnõÂ licencõÂª), muÊzÏe uzavrÏõÂt s podnikatelem, kteryÂ zajisÏt'uje regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂt', smlouvu podle § 72a zaÂkona cÏ. 127/2005 Sb., o elektronickyÂch
komunikacõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickyÂch komunikacõÂch), ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
9. ProvozovateleÂ mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ s digitaÂlnõÂ licencõÂ (bod 8), kterÏõÂ ke dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vysõÂlajõÂ program analogoveÏ
na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ (daÂle jen ¹provozovateleÂ mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtechª),
a) jejichzÏ souhrnnyÂ uÂzemnõÂ rozsah regionaÂlnõÂho
nebo mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏesahuje 33 % celkoveÂho
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo jejichzÏ vysõÂlaÂnõÂ muÊzÏe
prÏijõÂmat v souhrnu alesponÏ 33 % obyvatel CÏeskeÂ
republiky pocÏõÂtanyÂch podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch
z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu a
b) kterÏõÂ uzavrÏeli smlouvu o vytvorÏenõÂ programoveÂ
sõÂteÏ,
mohou urcÏit praÂvnickou osobu, ktereÂ vznikne praÂvo na
udeÏlenõÂ licence k digitaÂlnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ jednoho celoplosÏneÂho televiznõÂho programu s cÏasovyÂm rozsahem
vysõÂlaÂnõÂ doplnÏujõÂcõÂm cÏasovyÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ provozovateluÊ mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech podle smlouvy o vytvorÏenõÂ programoveÂ sõÂteÏ. Licenci teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ Rada udeÏlõÂ
do 60 dnuÊ ode dne, kdy obdrzÏõÂ jejõÂ zÏaÂdost o udeÏlenõÂ
licence splnÏujõÂcõÂ zaÂkonem stanoveneÂ podmõÂnky a bude-li podle stanoviska CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu
k dispozici volnaÂ prÏenosovaÂ kapacita regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂteÏ. Nebude-li podle stanoviska CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho uÂrÏadu k dispozici volnaÂ prÏenosovaÂ kapacita regionaÂlnõÂ vysõÂlacõÂ sõÂteÏ, Rada teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ
udeÏlõÂ licenci prÏednostneÏ do 60 dnuÊ ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ CÏeskeÂho telekomunikacÏnõÂho
uÂrÏadu o udeÏlenõÂ prÏõÂdeÏlu raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ podle zaÂkona cÏ. 127/2005 Sb., o elektronickyÂch komunikacõÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o elektronickyÂch komunikacõÂch), ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. K zÏaÂdosti
o udeÏlenõÂ licence musõÂ byÂt prÏilozÏeno põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ vsÏech provozovateluÊ mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho
vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech vytvaÂrÏejõÂcõÂch programovou sõÂt', zÏe zÏaÂdost podaÂvaÂ jimi urcÏenaÂ praÂvnickaÂ
osoba, ktereÂ maÂ byÂt udeÏlena licence podle tohoto bodu;
takoveÂ põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ muÊzÏe kazÏdyÂ provozovatel
mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech vystavit pouze jednou. Na programovou sõÂt'
vytvorÏenou podle tohoto bodu se nevztahuje ustano-

venõÂ § 57 zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
10. Provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm
systeÂmu je prÏi vytvaÂrÏenõÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdky
povinen zajistit, aby v nõÂ bylo zahrnuto zemskeÂ vysõÂlaÂnõÂ vsÏech plnoformaÂtovyÂch celoplosÏnyÂch programuÊ
nechraÂneÏnyÂch systeÂmem podmõÂneÏneÂho prÏõÂstupu provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, vcÏetneÏ mõÂstnõÂho a regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, a to podle stavu
ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; tato povinnost
se nevztahuje na programy vysõÂlaneÂ pouze digitaÂlneÏ.
Provozovatel celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatel mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch
kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ
s licencõÂ je povinen poskytnout uvedeneÂ programy
provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ bezplatneÏ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen uvedeneÂ programy
ve sveÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdce bezplatneÏ umõÂstit.
Povinnosti provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu, provozovatele celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatele mõÂstnõÂho nebo regionaÂlnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ stanoveneÂ v tomto bodu zanikajõÂ dnem 31. prosince 2011.
11. Licence k provozovaÂnõÂ mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ vydaneÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povazÏujõÂ za licence
k regionaÂlnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ, pokud prÏõÂslusÏneÂ rozhlasoveÂ
nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ muÊzÏe ve stanoveneÂm uÂzemnõÂm
rozsahu prÏijõÂmat võÂce nezÏ 1 % obyvatel CÏeskeÂ republiky pocÏõÂtanyÂch podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
12. SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ licence k zemskeÂmu
digitaÂlnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ zahaÂjenaÂ a nedokoncÏenaÂ do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se prÏerusÏujõÂ na dobu
90 dnuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; tato
rÏõÂzenõÂ Rada dokoncÏõÂ podle zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. OstatnõÂ spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ a nedokoncÏenaÂ
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona Rada dokoncÏõÂ
podle zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o elektronickyÂch komunikacõÂch
CÏl. III
ZaÂkon cÏ. 127/2005 Sb., o elektronickyÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickyÂch komunikacõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 290/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 361/2005 Sb. a zaÂkona cÏ. 186/
/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 17 odst. 5 põÂsm. a) se za slovo ¹licencõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho analogoveÏª.
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2. V § 17 odstavec 8 znõÂ:
Â rÏad muÊzÏe vydat opraÂvneÏnõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ raÂ¹(8) U
diovyÂch kmitocÏtuÊ pro rozhlasovou sluzÏbu, pokud
a) byla vydaÂna licence k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho
nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho analogoveÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11),
b) jde o raÂdioveÂ kmitocÏty vyhrazeneÂ UÂrÏadem provozovateli rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu16), nebo
c) byl vydaÂn prÏõÂdeÏl raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ pro tuto
sluzÏbu.
OpraÂvneÏnõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ raÂdiovyÂch kmitocÏtuÊ pro jineÂ
radiokomunikacÏnõÂ sluzÏby v cÏaÂsti raÂdioveÂho spektra vyÂ rÏad
hrazeneÂ vyÂhradneÏ pro rozhlasovou sluzÏbu muÊzÏe U
vydat jen se souhlasem Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11).ª.
3. Za § 72 se vklaÂdaÂ novyÂ § 72a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 72a
(1) SluzÏba sÏõÂrÏenõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se zajisÏt'uje na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ smlouvy uzavrÏeneÂ mezi provozovatelem rozhlasoveÂho a televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ11) , 16) a podnikatelem poskytujõÂcõÂm tuto sluzÏbu elektronickyÂch komunikacõÂ.
(2) Podnikatel poskytujõÂcõÂ sluzÏbu sÏõÂrÏenõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen jednat o uzavrÏenõÂ
smlouvy podle odstavce 1 v prÏõÂpadeÏ, kdy je o to pozÏaÂdaÂn provozovatelem rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(3) Nedojde-li k uzavrÏenõÂ smlouvy podle odstavce 1, je UÂrÏad opraÂvneÏn na zaÂkladeÏ naÂvrhu ktereÂkoliv smluvnõÂ strany rozhodnout spor. Pro rozhodnutõÂ
sporu platõÂ obdobneÏ § 127. SoucÏaÂstõÂ naÂvrhu smluvnõÂ
strany na rozhodnutõÂ sporu musõÂ byÂt naÂvrh smlouvy
se specifikacõÂ jeho spornyÂch cÏaÂstõÂ.
(4) PodaÂnõÂ opravneÂho prostrÏedku proti rozhodnutõÂ podle odstavce 3 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
4. V § 112 odst. 3 se vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno a),
ktereÂ znõÂ:
¹a) zpracovaÂvaÂ v soucÏinnosti s Radou pro rozhlasoveÂ
a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ cÏaÂst plaÂnu prÏideÏlenõÂ kmitocÏtovyÂch paÂsem urcÏenyÂch pro rozhlasovou sluzÏbu,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena a) azÏ c) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
azÏ d).
5. V § 112 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹pozÏadovanou uÂzemnõÂ oblastª nahrazujõÂ slovy ¹pozÏadovanyÂ
uÂzemnõÂ rozsahª.
6. V § 125 odstavec 5 znõÂ:
Â rÏad je daÂle povinen uverÏejnÏovat informace
¹(5) U
tyÂkajõÂcõÂ se postupuÊ a podmõÂnek spojenyÂch s praÂvy na
vyÂstavbu sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu41) a informace tyÂkajõÂcõÂ se sõÂtõÂ
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pro rozhlasovou sluzÏbu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu11).ª.
CÏl. IV
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. V naÂvaznosti na plaÂn vyuzÏitõÂ raÂdioveÂho spektra
vydaÂ CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad jako opatrÏenõÂ obecneÂ povahy TechnickyÂ plaÂn prÏechodu zemskeÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ na zemskeÂ digitaÂlnõÂ televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹TechnickyÂ plaÂn prÏechoduª).
2. CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad v TechnickeÂm
plaÂnu prÏechodu stanovõÂ zejmeÂna lhuÊty, podmõÂnky
a zpuÊsob postupu prÏi procesu rozvoje sõÂtõÂ elektronickyÂch komunikacõÂ pro zemskeÂ digitaÂlnõÂ televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ, vcÏetneÏ lhuÊt, podmõÂnek a zpuÊsobu vypõÂnaÂnõÂ zemskeÂho analogoveÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ v CÏeskeÂ republice v souladu s ustanovenõÂmi tohoto zaÂkona, za
uÂcÏelem sestavenõÂ sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ pro
multiplex verÏejneÂ sluzÏby, dalsÏõÂch sõÂtõÂ pro celoplosÏneÂ
zemskeÂ digitaÂlnõÂ televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ a jedneÂ sõÂteÏ umozÏnÏujõÂcõÂ regionaÂlnõÂ zemskeÂ digitaÂlnõÂ televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ.
CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad je povinen sestavit TechnickyÂ plaÂn prÏechodu tak, aby tento plaÂn v kazÏdeÂ etapeÏ
prÏechodu zarucÏil transparentnõÂ, rovnyÂ a nediskriminacÏnõÂ prÏõÂstup k provozovateluÊm zemskeÂho televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ, kterÏõÂ byli opraÂvneÏni toto vysõÂlaÂnõÂ provozovat
do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ uÂrÏad aktualizuje TechnickyÂ plaÂn prÏechodu zejmeÂna v naÂvaznosti na mezinaÂrodnõÂ koordinaci kmitocÏtuÊ pro zemskeÂ digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂ.
3. TechnickyÂ plaÂn prÏechodu je zaÂvaznyÂ pro podnikatele zajisÏt'ujõÂcõÂ sõÂteÏ elektronickyÂch komunikacõÂ
urcÏeneÂ pro sÏõÂrÏenõÂ zemskeÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatele vysõÂlaÂnõÂ ze
zaÂkona podle § 3 odst. 1 põÂsm. a) a b) zaÂkona cÏ. 231/
/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a prÏõÂslusÏneÂ staÂtnõÂ orgaÂny za uÂcÏelem provedenõÂ
a dokoncÏenõÂ prÏechodu na zemskeÂ digitaÂlnõÂ televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ nejpozdeÏji do konce roku 2012.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
CÏl. V
PrÏõÂloha SazebnõÂk zaÂkona cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 217/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 228/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 361/2005 Sb., zaÂkona
cÏ. 444/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 545/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 553/
/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 48/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 56/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 57/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 81/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 109/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 112/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 130/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 136/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 138/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 161/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 179/2006 Sb.
a zaÂkona cÏ. 186/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
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1. V polozÏce 67 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) PrÏijetõÂ zÏaÂdosti
± o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
± o prodlouzÏenõÂ doby platnosti
opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ 50 000
KcÏ 50 000ª.

2. V polozÏce 67 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena c) azÏ e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
azÏ d).
3. V polozÏce 67 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) PrÏijetõÂ prÏihlaÂsÏky k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ 50 000ª.

4. V polozÏce 67 põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) PrÏijetõÂ zÏaÂdosti o zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch
± v zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
± v zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ
± v prÏihlaÂsÏce k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ 10 000
KcÏ 3 000
KcÏ 10 000ª.

5. V polozÏce 67 v textu pod põÂsmenem d) se slova
¹põÂsmene e)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsmene d)ª.

PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 15 znõÂ:
¹15) ZaÂkon cÏ. 458/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

ZmeÏna zaÂkona o rozhlasovyÂch
a televiznõÂch poplatcõÂch

UÂCÏINNOST

CÏl. VI
V § 8 odst. 10 zaÂkona cÏ. 348/2005 Sb., o rozhlasovyÂch a televiznõÂch poplatcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, se slova ¹Provozovatel distribucÏnõÂ soustavyª nahrazujõÂ slovy ¹Dodavatel zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂvku elektrÏiny
odbeÏrateluÊmª.

CÏl. VII
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ, s vyÂjimkou cÏl. I boduÊ 26, 55 a 56, ktereÂ nabyÂvajõÂ
uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2012.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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