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O B S A H:
374. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 634/
/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
375. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona
o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
376. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
377. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 243/2000 Sb., o rozpocÏtoveÂm urcÏenõÂ vyÂnosu neÏkteryÂch danõÂ uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkuÊm
a neÏkteryÂm staÂtnõÂm fonduÊm (zaÂkon o rozpocÏtoveÂm urcÏenõÂ danõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
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374
Â K ON
ZA
ze dne 6. prosince 2007,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

¹f) zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku rÏidicÏuÊ v raÂmci
zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ,ª.

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

3. V § 1 se za põÂsmeno f) vklaÂdajõÂ novaÂ põÂsmena g)
a h), kteraÂ zneÏjõÂ:

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ
a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

¹g) pozÏadavky na fyzickou nebo praÂvnickou osobu,
kteraÂ provaÂdõÂ vyÂuku a vyÂcvik v raÂmci zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ, a jejõÂ praÂva a povinnosti,

CÏl. I

h) vydaÂvaÂnõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena g) a h) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena i)
a j).

ZaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel
4. V § 13 odst. 1 põÂsmeno e) znõÂ:
a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 175/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 ¹e) maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt nebo
prÏechodnyÂ pobyt,ª.
Sb. a zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se za slovo ¹zaÂkonª vklaÂdajõÂ slova ¹zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) aª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 znõÂ:
1

¹ ) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/59/ES ze
dne 15. cÏervence 2003 o vyÂchozõÂ kvalifikaci a pravidelneÂm
sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ neÏkteryÂch silnicÏnõÂch vozidel pro naÂkladnõÂ
nebo osobnõÂ dopravu a o zmeÏneÏ narÏõÂzenõÂ Rady (EHS)
cÏ. 3820/85 a smeÏrnice Rady 91/439/EHS a zrusÏenõÂ smeÏrnice
Rady 76/914/EHS.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2004/66/ES ze
dne 26. dubna 2004, kterou se z duÊvodu prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ
republiky, Estonska, Kypru, LotysÏska, Litvy, Mad'arska,
Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravujõÂ smeÏrnice
EvropskeÂho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES,
2003/37/ES a 2003/59/ES a smeÏrnice Rady 77/388/EHS,
91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volneÂho pohybu zbozÏõÂ, volneÂho pohybu sluzÏeb, zemeÏdeÏlstvõÂ, dopravnõÂ politiky a danõÂ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1a, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.
2. V § 1 põÂsmeno f) znõÂ:

5. V § 13 odst. 2 se slova ¹rok a puÊlª nahrazujõÂ
slovy ¹dva rokyª.
6. V § 13 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) adresu trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,ª.
7. V § 13 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) SkutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. g)
doklaÂdaÂ zÏadatel cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.ª.
8. V § 19 se odstavec 2 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 1.
9. V § 25 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
10. V § 43 odst. 1 se cÏõÂslo ¹30ª nahrazuje cÏõÂslem
¹35ª.
11. V § 43 odst. 5 se slova ¹skupin AM a A nebo
podskupiny A1ª nahrazujõÂ slovy ¹provaÂdeÏneÂ s vyÂcvikovyÂm vozidlem, ktereÂ je pouze dvoumõÂstneÂ,ª.
12. CÏaÂst paÂtaÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 5 azÏ 6b znõÂ:
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§ 46
(1) ZdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ
zahrnuje vstupnõÂ sÏkolenõÂ a naÂslednaÂ pravidelnaÂ sÏkolenõÂ.
(2) ZdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ je
povinen se uÂcÏastnit rÏidicÏ, kteryÂ
a) je obcÏanem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt,
b) je obcÏanem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prÏechodnyÂ pobyt, kteryÂ
trvaÂ alesponÏ 185 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm roce, nebo
c) je obcÏanem jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie a vykonaÂvaÂ zaÂvislou praÂci5) pro zameÏstnavatele usazeneÂho na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
podnikaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
pokud rÏõÂdõÂ motoroveÂ vozidlo, k jehozÏ rÏõÂzenõÂ opravnÏuje
rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny C, C+E, D a D+E nebo
podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo rÏidicÏskeÂ
opraÂvneÏnõÂ uznaÂvaneÂ jako rovnocenneÂ.
(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na
rÏidicÏe
a) vozidel, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost neprÏesahuje 45 km . h-1,
b) vozidel pouzÏõÂvanyÂch ozbrojenyÂmi silami CÏeskeÂ
republiky, PoliciõÂ CÏeskeÂ republiky, CelnõÂ spraÂvou
CÏeskeÂ republiky a zpravodajskyÂmi sluzÏbami CÏeskeÂ republiky,
c) vozidel HasicÏskeÂho zaÂchranneÂho sboru CÏeskeÂ republiky a jednotek dobrovolnyÂch hasicÏuÊ, zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby a SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv,
d) vozidel pouzÏõÂvanyÂch prÏi zabezpecÏovaÂnõÂ civilnõÂ
ochrany a baÂnÏskeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby,
e) vozidel ve zkusÏebnõÂm provozu6),
f) vozidel pouzÏõÂvanyÂch prÏi vyÂcviku podle cÏaÂstõÂ trÏetõÂ
a paÂteÂ tohoto zaÂkona a prÏi zkousÏkaÂch podle cÏaÂstõÂ
trÏetõÂ a cÏtvrteÂ tohoto zaÂkona,
g) vozidel pouzÏõÂvanyÂch prÏi prÏepraveÏ veÏcõÂ, ktereÂ rÏidicÏ
vyuzÏije prÏi vyÂkonu sveÂ zaÂvisleÂ praÂce nebo podnikaÂnõÂ, pokud rÏõÂzenõÂ nenõÂ hlavnõÂm prÏedmeÏtem vyÂkonu zaÂvisleÂ praÂce nebo podnikaÂnõÂ rÏidicÏe,
h) vozidel pouzÏõÂvanyÂch pro vlastnõÂ potrÏeby a
i) zemeÏdeÏlskyÂch a lesnickyÂch traktoruÊ.

Strana 5303

(4) PravidelneÂ sÏkolenõÂ je prohlubovaÂnõÂm kvalifikace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6a).
§ 47
VstupnõÂ sÏkolenõÂ
(1) VstupnõÂ sÏkolenõÂ se provaÂdõÂ formou vyÂuky a vyÂcviku a je zakoncÏeno zkousÏkou z profesnõÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ. PrÏedmeÏtem vyÂuky a vyÂcviku je zõÂskaÂnõÂ a prohloubenõÂ znalostõÂ
a) teorie pokrocÏileÂho racionaÂlnõÂho rÏõÂzenõÂ a zaÂsad
bezpecÏneÂ a defenzivnõÂ jõÂzdy,
b) uplatneÏnõÂ vnitrostaÂtnõÂch a mezinaÂrodnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vztahujõÂcõÂch se k silnicÏnõÂ dopraveÏ,
c) bezpecÏnosti provozu a ekologickeÂho provozu vozidla,
d) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb a logistiky,
e) hospodaÂrÏskeÂho prostrÏedõÂ a organizace dopravnõÂho
trhu,
f) sociaÂlneÏ-praÂvnõÂho prostrÏedõÂ v silnicÏnõÂ dopraveÏ,
g) zdravotnõÂch rizik a jejich prÏedchaÂzenõÂ v provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch,
h) prevence a rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ v provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch.
VyÂuka obsahuje spolecÏnou cÏaÂst pro vsÏechny skupiny
rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂch v § 46 odst. 2, zvlaÂsÏtnõÂ
cÏaÂst pro skupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ C1, C1+E, C
a C+E a zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂst pro skupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ
D1, D1+E, D a D+E.
(2) VyÂcvik pro prÏõÂslusÏnou skupinu nebo podskupinu rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ se provaÂdõÂ rÏõÂzenõÂm vyÂcvikoveÂho vozidla podle prÏõÂlohy cÏ. 2 pod dohledem lektora.
VyÂcviku se muÊzÏe podrobit pouze rÏidicÏ, kteryÂ jizÏ je
drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo
podskupiny. CÏaÂst vyÂcviku v rÏõÂzenõÂ vozidla muÊzÏe byÂt
nahrazena vyÂcvikem na rÏidicÏskeÂm trenazÏeÂru.
(3) VyÂuka a vyÂcvik v raÂmci vstupnõÂho sÏkolenõÂ se
provaÂdõÂ v zaÂkladnõÂm rozsahu 140 hodin pro vsÏechny
rÏidicÏe uvedeneÂ v § 46 odst. 2.
Ï idicÏi, kterÏõÂ jsou drzÏiteli rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
(4) R
skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit vyÂuce
a vyÂcviku v raÂmci vstupnõÂho sÏkolenõÂ v rozsÏõÂrÏeneÂm rozsahu 280 hodin.
Ï idicÏ, kteryÂ absolvoval vstupnõÂ sÏkolenõÂ pro
(5) R
skupiny a podskupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ C1,
C1+E, C a C+E a kteryÂ hodlaÂ rÏõÂdit vozidlo, k jehozÏ
rÏõÂzenõÂ opravnÏuje rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobõÂ pouze
zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti vyÂuky pro novou skupinu a podskupinu
rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ.
(6) UcÏebnõÂ osnovu vstupnõÂho sÏkolenõÂ, podõÂl vyÂuky a vyÂcviku na celkoveÂm rozsahu vstupnõÂho sÏkolenõÂ,
obsah vyÂuky a vyÂcviku, rozsah spolecÏneÂ cÏaÂsti a zvlaÂsÏtnõÂch cÏaÂstõÂ vyÂuky, cÏaÂst vyÂcviku v rÏõÂzenõÂ vozidla, kteraÂ
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muÊzÏe byÂt nahrazena vyÂcvikem na rÏidicÏskeÂm trenazÏeÂru,
a nejvysÏsÏõÂ pocÏet uÂcÏastnõÂkuÊ kurzu vstupnõÂho sÏkolenõÂ
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 48
PravidelneÂ sÏkolenõÂ
(1) PrÏedmeÏtem pravidelneÂho sÏkolenõÂ je prohloubenõÂ znalostõÂ zõÂskanyÂch prÏi vstupnõÂm sÏkolenõÂ. PravidelneÂ sÏkolenõÂ se provaÂdõÂ formou vyÂuky.
Ï idicÏ se zuÂcÏastnõÂ pravidelneÂho sÏkolenõÂ v celko(2) R
veÂm rozsahu 35 hodin do konce paÂteÂho roku od data
vydaÂnõÂ pruÊkazu podle § 52c. PravidelneÂ sÏkolenõÂ je rozdeÏleno do rocÏnõÂch kurzuÊ v rozsahu 7 hodin.
(3) DrzÏitel platneÂho dokladu osveÏdcÏujõÂcõÂho profesnõÂ zpuÊsobilost rÏidicÏe, vydaneÂho jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6b), ktereÂmu byl povolen na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ nebo prÏechodnyÂ pobyt, nebo kteryÂ zacÏal
vykonaÂvat zaÂvislou praÂci nebo podnikat podle § 46
odst. 2, se zuÂcÏastnõÂ pravidelneÂho sÏkolenõÂ v rozsahu
35 hodin do data uplynutõÂ platnosti tohoto dokladu.
Pokud do tohoto data uplyne meÂneÏ nezÏ 5 let, neuplatnõÂ
se rozsah rocÏnõÂho kurzu podle odstavce 2.
Ï idicÏ, kteryÂ se zuÂcÏastnil pravidelneÂho sÏkolenõÂ
(4) R
pro skupiny a podskupiny rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ C1,
C1+E, C a C+E a kteryÂ rÏõÂdõÂ vozidlo, k jehozÏ rÏõÂzenõÂ
opravnÏuje rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny a podskupiny
D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusõÂ absolvovat
noveÂ pravidelneÂ sÏkolenõÂ pro tyto dalsÏõÂ skupiny nebo
podskupiny.
(5) UcÏebnõÂ osnovu pravidelneÂho sÏkolenõÂ, obsah
vyÂuky a nejvysÏsÏõÂ pocÏet uÂcÏastnõÂkuÊ kurzu pravidelneÂho
sÏkolenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 49
Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska
(1) VyÂuku a vyÂcvik provaÂdõÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, ktereÂ je udeÏlena akreditace k provozovaÂnõÂ
teÂto cÏinnosti krajskyÂm uÂrÏadem prÏõÂslusÏnyÂm podle jejõÂho
mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo sõÂdla (daÂle jen ¹provozovatel
sÏkolicõÂho strÏediskaª).
(2) KrajskyÂ uÂrÏad udeÏlõÂ zÏadateli akreditaci k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti,
prokaÂzÏe-li zÏadatel, zÏe
a) je drzÏitelem zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
b) splnÏuje dalsÏõÂ pozÏadavky podle tohoto zaÂkona a
c) zaplatil spraÂvnõÂ poplatek.
(3) Akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku je
neprÏevoditelnaÂ a neprÏechaÂzõÂ na praÂvnõÂho naÂstupce.
§ 50
DalsÏõÂ pozÏadavky pro udeÏlenõÂ akreditace
(1) ZÏadatel o udeÏlenõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ
vyÂuky a vyÂcviku musõÂ
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a) mõÂt vytvorÏen põÂsemnyÂ plaÂn pro zajisÏteÏnõÂ vyÂuky
a vyÂcviku, ve ktereÂm vymezõÂ organizaci a rozsah
vyÂuky a vyÂcviku, vcÏetneÏ nejvysÏsÏõÂho pocÏtu uÂcÏastnõÂkuÊ v jednotlivyÂch kurzech, jednotliveÂ vyÂukoveÂ
prÏedmeÏty a zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku,
vcÏetneÏ odpovõÂdajõÂcõÂch ucÏebnõÂch materiaÂluÊ,
b) mõÂt seznam lektoruÊ, jejichzÏ prostrÏednictvõÂm zajistõÂ
po zahaÂjenõÂ provozovaÂnõÂ sÏkolicõÂho strÏediska vyÂuku a vyÂcvik, s uvedenõÂm jejich jmen, prÏõÂjmenõÂ
a odbornyÂch prÏedpokladuÊ pro vyÂuku a vyÂcvik,
kterÏõÂ
1. jsou uvedeni v § 22 põÂsm. a), b), c) a e), jednaÂ-li
se o prÏedmeÏty spadajõÂcõÂ do zdravotnõÂch rizik
a jejich prÏedchaÂzenõÂ, nebo
2. majõÂ strÏednõÂ vzdeÏlaÂnõÂ s maturitnõÂ zkousÏkou
v oborech souvisejõÂcõÂch se silnicÏnõÂ dopravou
a 5 let praxe v oblasti silnicÏnõÂ dopravy, nebo
vysÏsÏõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oborech souvisejõÂcõÂch
se silnicÏnõÂ dopravou a 4 roky praxe v oblasti
silnicÏnõÂ dopravy, nebo vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ
a 3 roky praxe v oblasti silnicÏnõÂ dopravy, jednaÂ-li se o ostatnõÂ prÏedmeÏty,
3. splnÏujõÂ podmõÂnky podle § 21 odst. 3, jednaÂ-li se
o provaÂdeÏnõÂ vyÂcviku,
(daÂle jen ¹odborneÏ zpuÊsobileÂ osobyª),
c) mõÂt praÂvo k uzÏõÂvaÂnõÂ nebytovyÂch prostor a vybavenõÂ nezbytneÂho pro poskytovaÂnõÂ vyÂuky,
d) mõÂt praÂvo k uzÏõÂvaÂnõÂ vyÂcvikovyÂch vozidel nezbytnyÂch pro poskytovaÂnõÂ vyÂcviku a
e) mõÂt vytvorÏen kontrolnõÂ systeÂm pro sledovaÂnõÂ souladu poskytovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku s plaÂnem podle
põÂsmene a).
(2) Na pouzÏitõÂ vyÂcvikoveÂho vozidla prÏi vyÂcviku
se obdobneÏ pouzÏijõÂ § 9 a 10.
(3) Obory souvisejõÂcõÂ se silnicÏnõÂ dopravou v raÂmci
strÏednõÂho vzdeÏlaÂnõÂ s maturitnõÂ zkousÏkou a vysÏsÏõÂho odborneÂho vzdeÏlaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 51
Povinnosti provozovatele sÏkolicõÂho strÏediska
a)
b)
c)
d)

e)

(1) Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska je povinen
provaÂdeÏt vyÂuku a vyÂcvik podle plaÂnu pro zajisÏteÏnõÂ
vyÂuky a vyÂcviku,
zajistit provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku prostrÏednictvõÂm odborneÏ zpuÊsobilyÂch osob,
zajistit provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku prostrÏednictvõÂm vyÂcvikovyÂch vozidel podle § 9 a 10,
po celou dobu provozovaÂnõÂ sveÂ cÏinnosti mõÂt praÂvo
k uzÏõÂvaÂnõÂ nebytovyÂch prostor a vybavenõÂ nezbytneÂho pro poskytovaÂnõÂ vyÂuky a mõÂt tyto prostory
a vybavenõÂ po celou dobu k dispozici,
po celou dobu provozovaÂnõÂ sveÂ cÏinnosti mõÂt praÂvo
k uzÏõÂvaÂnõÂ vyÂcvikovyÂch vozidel nezbytnyÂch pro
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poskytovaÂnõÂ vyÂcviku a mõÂt tato vozidla po celou
dobu k dispozici,
f) postupovat v souladu s kontrolnõÂm systeÂmem pro
sledovaÂnõÂ souladu poskytovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku
s plaÂnem pro zajisÏteÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku,
g) veÂst evidenci o uskutecÏneÏneÂ vyÂuce a vyÂcviku,
vcÏetneÏ seznamu uÂcÏastnõÂkuÊ, a
h) zaslat nejpozdeÏji 5 pracovnõÂch dnuÊ prÏed zahaÂjenõÂm
vyÂuky nebo vyÂcviku v raÂmci vstupnõÂho a pravidelneÂho sÏkolenõÂ seznam prÏihlaÂsÏenyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ,
mõÂsto, datum a cÏas zahaÂjenõÂ vyÂuky nebo vyÂcviku
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle jeho mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo sõÂdla.
(2) Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska je povinen
oznaÂmit krajskeÂmu uÂrÏadu zmeÏny uÂdajuÊ rozhodnyÂch
pro udeÏlenõÂ akreditace a prÏedlozÏit o nich doklady do
15 dnuÊ ode dne, kdy k nim dosÏlo.
(3) Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska je povinen
vydat bez zbytecÏneÂho prodlenõÂ rÏidicÏi, kteryÂ ukoncÏil
vyÂuku a vyÂcvik v tomto strÏedisku, potvrzenõÂ o rozsahu
a obsahu absolvovaneÂ vyÂuky a vyÂcviku a datu ukoncÏenõÂ
vyÂuky a vyÂcviku.
(4) Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska je povinen
uznat vyÂuku a vyÂcvik v rozsahu uvedeneÂm v potvrzenõÂ
podle prÏedchozõÂho odstavce, ktereÂmu se rÏidicÏ podrobil
u jineÂho provozovatele sÏkolicõÂho strÏediska. U vstupnõÂho sÏkolenõÂ provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska uznaÂ vyÂuku a vyÂcvik podle veÏty prvnõÂ, pouze pokud od ukoncÏenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ vyÂuky a vyÂcviku neuplynuly võÂce
nezÏ 3 meÏsõÂce.

jmout k vyÂuce a vyÂcviku v raÂmci vstupnõÂho sÏkolenõÂ
pouze osobu, kteraÂ
a) podaÂ põÂsemnou prÏihlaÂsÏku,
b) je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny nebo se uÂcÏastnõÂ vyÂuky a vyÂcviku k zõÂskaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ
skupiny nebo podskupiny.
(2) Pro prÏijetõÂ osoby k vyÂuce v raÂmci pravidelneÂho sÏkolenõÂ platõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1
põÂsm. a). ZÏadatel o prÏijetõÂ k vyÂuce v raÂmci pravidelneÂho
sÏkolenõÂ daÂle musõÂ byÂt drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny a pruÊkazu profesnõÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏe.
§ 52b
ZkousÏka
(1) PõÂsemnou zÏaÂdost o vykonaÂnõÂ zkousÏky podaÂvaÂ
rÏidicÏ u obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo sõÂdla provozovatele sÏkolicõÂho strÏediska, u neÏhozÏ ukoncÏil vyÂuku
a vyÂcvik v raÂmci zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ.
a)
b)
c)

(5) Vzor potvrzenõÂ o absolvovaneÂ vyÂuce a vyÂcviku
a datu ukoncÏenõÂ vyÂuky a vyÂcviku ve sÏkolicõÂm strÏedisku
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 52
OdneÏtõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku
(1) KrajskyÂ uÂrÏad rozhodne o odejmutõÂ akreditace
k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku, jestlizÏe provozovatel
sÏkolicõÂho strÏediska
a) opakovaneÏ nebo hrubyÂm zpuÊsobem porusÏil povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
b) prÏestal splnÏovat podmõÂnku k udeÏlenõÂ akreditace
podle § 49 odst. 2 põÂsm. a), nebo
c) pozÏaÂdal o odneÏtõÂ akreditace.
(2) O udeÏlenõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky
a vyÂcviku muÊzÏe provozovatel, ktereÂmu byla akreditace
k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku odnÏata podle odstavce 1 põÂsm. a), znovu pozÏaÂdat krajskyÂ uÂrÏad nejdrÏõÂve po
uplynutõÂ 3 let od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku.
§ 52a
PodmõÂnky prÏijetõÂ k vyÂuce a vyÂcviku
(1) Provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska muÊzÏe prÏi-

Strana 5305

d)

(2) ZÏadatel o vykonaÂnõÂ zkousÏky musõÂ dolozÏit, zÏe
absolvoval vyÂuku a vyÂcvik v raÂmci vstupnõÂho sÏkolenõÂ v plneÂm rozsahu a doplnÏujõÂcõÂ vyÂuku, stanovõÂ-li tak tento zaÂkon,
zaplatil spraÂvnõÂ poplatek,
je obcÏanem
1. cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt, nebo
2. cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky prÏechodnyÂ pobyt, kteryÂ trvaÂ
alesponÏ 185 dnuÊ, nebo
3. jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a vykonaÂvaÂ zaÂvislou praÂci5) pro zameÏstnavatele
usazeneÂho na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
podnikaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a
je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny.

(3) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ bez
zbytecÏneÂho odkladu põÂsemneÏ sdeÏlõÂ zÏadateli mõÂsto, datum a cÏas konaÂnõÂ zkousÏky. ZkousÏka se musõÂ konat nejpozdeÏji do 30 dnuÊ po dorucÏenõÂ zÏaÂdosti o vykonaÂnõÂ
zkousÏky a dolozÏenõÂ vsÏech skutecÏnostõÂ podle odstavce 2 obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
nejdrÏõÂve vsÏak paÂtyÂ pracovnõÂ den ode dne sdeÏlenõÂ mõÂsta,
data a cÏasu konaÂnõÂ zkousÏky podle veÏty prvnõÂ.
(4) ZkousÏka se provaÂdõÂ põÂsemnou formou a oveÏrÏuje znalosti ve vsÏech oblastech vyÂuky uvedenyÂch v § 47
odst. 1.
(5) ZkousÏku provaÂdõÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prostrÏednictvõÂm zkusÏebnõÂho komisarÏe
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podle § 33 odst. 2. Na zkusÏebnõÂho komisarÏe se vztahuje ustanovenõÂ § 33 odst. 4 a 5 a § 34 azÏ 37 obdobneÏ.

(4) Platnost pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe
je 5 let.

(6) JestlizÏe rÏidicÏ prÏi zkousÏce neuspeÏl, muÊzÏe
zkousÏku opakovat nejvyÂsÏe trÏikraÂt. OpakovanaÂ zkousÏka
muÊzÏe byÂt provedena nejdrÏõÂve za 5 pracovnõÂch dnuÊ ode
dne konaÂnõÂ prÏedchozõÂ zkousÏky. NeuspeÏje-li rÏidicÏ prÏi
druheÂ opakovaneÂ zkousÏce, musõÂ se podrobit opakovaneÂ vyÂuce z prÏedmeÏtu, ve ktereÂm neprospeÏl,
a zkousÏce. NeuspeÏje-li rÏidicÏ ani prÏi zkousÏce podle veÏty
trÏetõÂ, je povinen se zuÂcÏastnit noveÂho vstupnõÂho sÏkolenõÂ
v plneÂm rozsahu. ZkousÏky podle veÏty druheÂ a trÏetõÂ
musõÂ rÏidicÏ slozÏit nejpozdeÏji do 1 roku ode dne konaÂnõÂ
prvnõÂ zkousÏky, jinak se musõÂ podrobit noveÂmu vstupnõÂmu sÏkolenõÂ v plneÂm rozsahu.

(5) ZtraÂtu, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe je jeho drzÏitel povinen bez zbytecÏneÂho odkladu ohlaÂsit obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. Bez zbytecÏneÂho odkladu
po ohlaÂsÏenõÂ vydaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rÏidicÏi potvrzenõÂ o ztraÂteÏ, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ
nebo znicÏenõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe. PotvrzenõÂ nahrazuje ztracenyÂ, odcizenyÂ, posÏkozenyÂ nebo
znicÏenyÂ pruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe a jeho platnost je 30 dnuÊ od jeho vydaÂnõÂ.

(7) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
kteryÂ provedl zkousÏku, vydaÂ zÏadateli bez zbytecÏneÂho
odkladu po vyhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ zkousÏky põÂsemneÂ
potvrzenõÂ o vykonaÂnõÂ zkousÏky a vyznacÏõÂ v neÏm jejõÂ
vyÂsledek.
(8) Obsah, rozsah a zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏky
a hodnocenõÂ jejõÂch vyÂsledkuÊ a vzor potvrzenõÂ o vykonaÂnõÂ zkousÏky stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 52c
PruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe
(1) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
prÏõÂslusÏnyÂ podle trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu rÏidicÏe na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo nemaÂ-li rÏidicÏ
trvalyÂ nebo prÏechodnyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, podle sõÂdla nebo mõÂsta podnikaÂnõÂ rÏidicÏe nebo
jeho zameÏstnavatele vydaÂ rÏidicÏi na põÂsemnou zÏaÂdost
pruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe.
(2) ZÏadatel o vydaÂnõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe musõÂ dolozÏit, zÏe je drzÏitelem rÏidicÏskeÂho
opraÂvneÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂ skupiny nebo podskupiny a zaplatil spraÂvnõÂ poplatek. ZÏadatel musõÂ daÂle dolozÏit, zÏe
a) uÂspeÏsÏneÏ vykonal zkousÏku v obdobõÂ 6 meÏsõÂcuÊ prÏed
podaÂnõÂm zÏaÂdosti, nebo
b) se podrobil vyÂuce v raÂmci pravidelneÂho sÏkolenõÂ
v plneÂm rozsahu a je obcÏanem
1. cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt, nebo
2. cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a maÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky prÏechodnyÂ pobyt, kteryÂ trvaÂ
alesponÏ 185 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm roce, nebo
3. jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a vykonaÂvaÂ zaÂvislou praÂci5) pro zameÏstnavatele
usazeneÂho na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
podnikaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(3) UÂspeÏsÏneÂ vykonaÂnõÂ zkousÏky podle odstavce 2
zÏadatel nedoklaÂdaÂ, pokud zkousÏku provedl obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ uvedenyÂ v odstavci 1.

(6) Za ztracenyÂ, odcizenyÂ, posÏkozenyÂ nebo znicÏenyÂ pruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe vyhotovõÂ rÏidicÏi na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti a po zaplacenõÂ spraÂvnõÂho poplatku obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do 20 dnuÊ ode dne podaÂnõÂ zÏaÂdosti duplikaÂt pruÊkazu.
(7) Dojde-li ke zmeÏneÏ uÂdajuÊ v pruÊkazu profesnõÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏe, vydaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ rÏidicÏi na põÂsemnou zÏaÂdost novyÂ pruÊkaz
profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe. ZÏadatel musõÂ dolozÏit
zmeÏnu uÂdajuÊ a zaplacenõÂ spraÂvnõÂho poplatku. Datum
ukoncÏenõÂ platnosti noveÂho pruÊkazu se musõÂ shodovat
s datem ukoncÏenõÂ platnosti pruÊkazu, kteryÂ je novyÂm
pruÊkazem nahrazovaÂn. Pro drzÏitele platneÂho dokladu,
osveÏdcÏujõÂcõÂho profesnõÂ zpuÊsobilost rÏidicÏe, vydaneÂho jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie podle prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6a), ktereÂmu byl na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky povolen trvalyÂ nebo prÏechodnyÂ pobyt, nebo kteryÂ zacÏal vykonaÂvat zaÂvislou praÂci nebo
podnikat podle § 46 odst. 2, se pouzÏije toto ustanovenõÂ
obdobneÏ.
(8) DrzÏitel pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe je
povinen prÏi prÏevzetõÂ noveÂho pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe odevzdat obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ dosavadnõÂ pruÊkaz nebo potvrzenõÂ
o ztraÂteÏ, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ pruÊkazu
profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, pokud mu byly vydaÂny.
(9) Vzor pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe
a vzor potvrzenõÂ o ztraÂteÏ, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo
znicÏenõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
H L AVA D R U HAÂ
ZDOKONALOVAÂNIÂ ODBORNEÂ
Ï IDICÏU
Ï IÂ MAJIÂ
Ê SOBILOSTI R
Ê , KTER
ZPU
Ï IDICÏU
Ê BODY
ZAZNAMENAÂNY V REGISTRU R
Ï AZENEÂ DO BODOVEÂHO
ZA JEDNAÂNIÂ ZAR
HODNOCENIÂ
§ 52d
ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
ZdokonalovaÂnõÂm odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ,
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kterÏõÂ majõÂ zaznamenaÂny v registru rÏidicÏuÊ body za jednaÂnõÂ zarÏazeneÂ do bodoveÂho hodnocenõÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2a), se rozumõÂ
dobrovolnaÂ uÂcÏast rÏidicÏe, kteryÂ nemaÂ v registru rÏidicÏuÊ
zaznamenaÂno võÂce nezÏ 10 boduÊ za porusÏenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ ohodnocenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2a) meÂneÏ nezÏ 6 body, na sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy.
StrÏedisko bezpecÏneÂ jõÂzdy
§ 52e
OpraÂvneÏnõÂ ke zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ, kterÏõÂ majõÂ v registru rÏidicÏuÊ
zaznamenaÂny body
(1) ZdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ,
kterÏõÂ majõÂ v registru rÏidicÏuÊ zaznamenaÂny body, provaÂdõÂ
provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska, ktereÂmu udeÏlil krajskyÂ uÂrÏad vysÏsÏõÂ akreditaci k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy (daÂle jen ¹provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ
jõÂzdyª).
(2) KrajskyÂ uÂrÏad udeÏlõÂ vysÏsÏõÂ akreditaci k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy zÏadateli na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti, prokaÂzÏe-li zÏadatel, zÏe
a) maÂ udeÏlenu akreditaci k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku podle tohoto zaÂkona,
b) splnÏuje dalsÏõÂ pozÏadavky podle tohoto zaÂkona a
c) zaplatil spraÂvnõÂ poplatek.
(3) VysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy je neprÏevoditelnaÂ a neprÏechaÂzõÂ na praÂvnõÂho
naÂstupce.
§ 52f
DalsÏõÂ pozÏadavky pro udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace
k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy
(1) ZÏadatel o udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy musõÂ
a) mõÂt vytvorÏen põÂsemnyÂ plaÂn pro zajisÏteÏnõÂ sÏkolenõÂ
bezpecÏneÂ jõÂzdy, ve ktereÂm vymezõÂ organizaci a rozsah sÏkolenõÂ, vcÏetneÏ nejvysÏsÏõÂho pocÏtu uÂcÏastnõÂkuÊ
sÏkolenõÂ, jednotliveÂ vyÂukoveÂ prÏedmeÏty a zpuÊsob
provaÂdeÏnõÂ sÏkolenõÂ,
b) mõÂt seznam lektoruÊ bezpecÏneÂ jõÂzdy, jejichzÏ prostrÏednictvõÂm zajistõÂ po zahaÂjenõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy vyÂuku a vyÂcvik, s uvedenõÂm jejich jmen, prÏõÂjmenõÂ a odbornyÂch prÏedpokladuÊ pro vyÂuku a vyÂcvik, kterÏõÂ
1. jsou drzÏiteli profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ alesponÏ na
skupiny rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ A, B, B+E, C,
C+E a D,
2. majõÂ praxi v poskytovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku podle tohoto zaÂkona po dobu nejmeÂneÏ 5 let a
3. majõÂ vysÏsÏõÂ odborneÂ nebo vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ,
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c) prokaÂzat, zÏe maÂ praÂvo k uzÏõÂvaÂnõÂ nebytovyÂch prostor a vybavenõÂ nezbytneÂ pro poskytovaÂnõÂ sÏkolenõÂ
bezpecÏneÂ jõÂzdy,
d) prokaÂzat, zÏe maÂ vytvorÏen kontrolnõÂ systeÂm pro
sledovaÂnõÂ souladu poskytovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy s plaÂnem podle põÂsmene a), a
e) prokaÂzat, zÏe maÂ zajisÏteÏnu vyÂcvikovou plochu,
kteraÂ nenõÂ verÏejneÏ prÏõÂstupnou pozemnõÂ komunikacõÂ, na ktereÂ lze prÏi vyÂcviku technicky navodit
ruÊzneÂ dopravnõÂ situace a klimatickeÂ a poveÏtrnostnõÂ
podmõÂnky.
(2) ZaÂkladnõÂ technickeÂ pozÏadavky na nebytoveÂ
prostory a vybavenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. c) a na vyÂcvikovou plochu podle odstavce 1 põÂsm. e), jejõÂ vybavenõÂ a technickeÂ zajisÏteÏnõÂ vyÂcviku na nõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 52g
Povinnosti provozovatele strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy
(1) Provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy je povinen
a) provaÂdeÏt sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy podle plaÂnu pro
zajisÏteÏnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy,
b) zajistit provaÂdeÏnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy prostrÏednictvõÂm lektoruÊ bezpecÏneÂ jõÂzdy,
c) po celou dobu provozovaÂnõÂ sveÂ cÏinnosti mõÂt praÂvo
k uzÏõÂvaÂnõÂ nebytovyÂch prostor a vybavenõÂ nezbytneÂho pro poskytovaÂnõÂ kurzu bezpecÏneÂ jõÂzdy a mõÂt
tyto prostory a vybavenõÂ po celou dobu k dispozici,
d) veÂst evidenci o uskutecÏneÏneÂm sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy, vcÏetneÏ seznamu uÂcÏastnõÂkuÊ, a
e) zaslat nejpozdeÏji 5 pracovnõÂch dnuÊ prÏed zahaÂjenõÂm
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy seznam prÏihlaÂsÏenyÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ, mõÂsto, datum a cÏas zahaÂjenõÂ sÏkolenõÂ
bezpecÏneÂ jõÂzdy obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle jeho mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo sõÂdla.
(2) Provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy muÊzÏe
prÏijmout na sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy rÏidicÏe, kteryÂ se
hodlaÂ zuÂcÏastnit sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy za uÂcÏelem odecÏtenõÂ boduÊ v registruÊ rÏidicÏuÊ, prokaÂzÏe-li rÏidicÏ, zÏe maÂ ke
dni podaÂnõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti o prÏijetõÂ na sÏkolenõÂ nejvyÂsÏe
10 boduÊ v registru rÏidicÏuÊ za porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ohodnocenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2a) meÂneÏ nezÏ 6 body.
(3) Provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy je povinen oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu uÂrÏadu zmeÏny
uÂdajuÊ rozhodnyÂch pro vydaÂnõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy a prÏedlozÏit o nich doklady do 15 dnuÊ od jejich vzniku.
(4) Provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy vydaÂ
rÏidicÏi, kteryÂ ukoncÏil sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy, ke dni

ukoncÏenõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy potvrzenõÂ o ukoncÏeneÂm sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy.
(5) Vzor potvrzenõÂ podle odstavce 4 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 52h
OdneÏtõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy
(1) KrajskyÂ uÂrÏad rozhodne o odneÏtõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy, jestlizÏe provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy
a) opakovaneÏ nebo hrubyÂm zpuÊsobem porusÏil povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
b) prÏestal splnÏovat podmõÂnku k udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace podle § 52e odst. 2 põÂsm. a), nebo
c) pozÏaÂdal o odneÏtõÂ vysÏsÏõÂ akreditace.
(2) O udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy muÊzÏe provozovatel, ktereÂmu byla
vysÏsÏõÂ akreditace odejmuta podle odstavce 1 põÂsm. a),
znovu pozÏaÂdat krajskyÂ uÂrÏad nejdrÏõÂve po uplynutõÂ
3 let od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ vysÏsÏõÂ
akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy.
§ 52i
ÏSkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy
(1) PrÏedmeÏtem vyÂuky v raÂmci sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy je zõÂskaÂnõÂ a prohloubenõÂ znalostõÂ
a) teorie rÏõÂzenõÂ a zaÂsad bezpecÏneÂ a defenzivnõÂ jõÂzdy,
b) nejcÏasteÏjsÏõÂch prÏõÂcÏin dopravnõÂch nehod a jejich
prÏedchaÂzenõÂ,
c) duÊsledkuÊ protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ rÏidicÏuÊ motorovyÂch vozidel,
d) prevence a rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ v provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch.
(2) PrÏedmeÏtem vyÂcviku v raÂmci sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy je praktickaÂ jõÂzda s motorovyÂm vozidlem pod
dohledem lektora bezpecÏneÂ jõÂzdy na vyÂcvikoveÂ plosÏe
podle § 52f odst. 1 põÂsm. e), zameÏrÏenaÂ na prÏedchaÂzenõÂ
a rÏesÏenõÂ situacõÂ, prÏi kteryÂch je znacÏneÏ ztõÂzÏena mozÏnost
ovlaÂdat vozidlo, formou bezpecÏneÂ a defenzivnõÂ jõÂzdy.
V pruÊbeÏhu a po ukoncÏenõÂ vyÂcviku provaÂdõÂ lektor bezpecÏneÂ jõÂzdy vyhodnocenõÂ chovaÂnõÂ rÏidicÏe prÏi vyÂcviku.
K vyÂcviku muÊzÏe dojõÂt azÏ po ukoncÏenõÂ vyÂuky.
(3) UcÏebnõÂ osnovu sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy, obsah
a rozsah vyÂuky a vyÂcviku a nejvysÏsÏõÂ pocÏet uÂcÏastnõÂkuÊ
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
5

) § 2 zaÂkona cÏ. 262/2006 Sb., zaÂkonõÂk praÂce.

6

) § 36 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.

6a

) § 230 zaÂkona cÏ. 262/2006 Sb.

6b
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) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/59/ES ze

dne 15. cÏervence 2003 o vyÂchozõÂ kvalifikaci a pravidelneÂm
sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ neÏkteryÂch silnicÏnõÂch vozidel pro naÂkladnõÂ
nebo osobnõÂ dopravu a o zmeÏneÏ narÏõÂzenõÂ Rady (EHS)
cÏ. 3820/85 a smeÏrnice Rady 91/439/EHS a zrusÏenõÂ smeÏrnice
Rady 76/914/EHS.ª.

13. V § 53 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni spraÂvnõÂ delikty v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto odstavce.ª.
14. V § 53 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena c) a d), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹c) rozhoduje o udeÏlenõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku v raÂmci zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ pro uÂcÏely profesnõÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ a o udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy a o odneÏtõÂ akreditace nebo
vysÏsÏõÂ akreditace,
d) projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni spraÂvnõÂ delikty v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto odstavce.ª.
15. V § 53 se na konci odstavce 4 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni spraÂvnõÂ delikty v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto odstavce.ª.
16. V § 54 odst. 2 se na konci doplnÏuje veÏta ¹PrÏi
vyÂkonu vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru muÊzÏe ministerstvo
vykonaÂvat cÏinnosti naÂlezÏejõÂcõÂ staÂtnõÂmu dozoru.ª.
17. § 56 a 57 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹§ 56
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch
a podnikajõÂcõÂch fyzickyÂch osob
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako provozovatel autosÏkoly dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu
tõÂm, zÏe
a) v rozporu s § 2 provozuje autosÏkolu bez registrace
k provozovaÂnõÂ,
b) v rozporu s § 3 provaÂdõÂ vyÂuku a vyÂcvik osobami,
ktereÂ nejsou drzÏiteli platneÂho profesnõÂho osveÏdcÏenõÂ,
c) v rozporu s § 5 nenahlaÂsõÂ zmeÏny uÂdajuÊ a dokladuÊ
stanovenyÂch jako naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ registrace k provozovaÂnõÂ autosÏkoly,
d) v rozporu s § 9 provaÂdõÂ vyÂcvik neschvaÂlenyÂm vyÂcvikovyÂm vozidlem,
e) prÏijme jako zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ osobu,
kteraÂ nesplnÏuje podmõÂnky podle § 13,
f) opakovaneÏ nebo zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem nedodrzÏõÂ
obsah a rozsah vyÂuky a vyÂcviku stanovenyÂ v § 20,
g) v rozporu s § 25 neprÏedaÂ prÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu
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uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ seznamy zÏadateluÊ k zõÂskaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ,
h) v rozporu s § 32 neprÏihlaÂsõÂ põÂsemneÏ zÏadatele k zõÂskaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ ke zkousÏce.
(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako provozovatel sÏkolicõÂho strÏediska dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) v rozporu s § 49 provozuje sÏkolicõÂ strÏedisko bez
udeÏleneÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku,
b) v rozporu s § 51 neprovaÂdõÂ vyÂuku a vyÂcvik prostrÏednictvõÂm odborneÏ zpuÊsobilyÂch osob,
c) v rozporu s § 51 provaÂdõÂ vyÂcvik neschvaÂlenyÂm
vyÂcvikovyÂm vozidlem,
d) v rozporu s § 51 neprovaÂdõÂ vyÂuku a vyÂcvik podle
plaÂnu pro zajisÏteÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku,
e) v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutecÏneÏneÂ
vyÂuce a vyÂcviku vcÏetneÏ seznamu uÂcÏastnõÂkuÊ,
f) v rozporu s § 51 nezasÏle do 5 pracovnõÂch dnuÊ prÏed
zahaÂjenõÂm vyÂuky nebo vyÂcviku v raÂmci vstupnõÂho
a pravidelneÂho sÏkolenõÂ seznam prÏihlaÂsÏenyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ, mõÂsto, datum a cÏas zahaÂjenõÂ vyÂuky nebo vyÂcviku obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
g) v rozporu s § 51 neoznaÂmõÂ krajskeÂmu uÂrÏadu
zmeÏny uÂdajuÊ rozhodnyÂch pro udeÏlenõÂ akreditace
k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku a neprÏedlozÏõÂ
o nich doklady,
h) v rozporu s § 51 nevydaÂ bez zbytecÏneÂho prodlenõÂ
rÏidicÏi, kteryÂ ukoncÏil vyÂuku a vyÂcvik, potvrzenõÂ
o rozsahu a obsahu vyÂuky a vyÂcviku a datu jejich
ukoncÏenõÂ,
i) prÏijme k vyÂuce a vyÂcviku osobu, kteraÂ nesplnÏuje
podmõÂnky podle § 52a.
(3) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako provozovatel strÏediska bezpecÏneÂ jõÂzdy dopustõÂ
spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) v rozporu s § 52e provozuje strÏedisko bezpecÏneÂ
jõÂzdy bez udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ
vyÂuky bezpecÏneÂ jõÂzdy,
b) v rozporu s § 52g neprovaÂdõÂ vyÂuku a vyÂcvik bezpecÏneÂ jõÂzdy prostrÏednictvõÂm lektoruÊ bezpecÏneÂ
jõÂzdy,
c) v rozporu s § 52g neprovaÂdõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy podle plaÂnu pro zajisÏteÏnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy,
d) v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutecÏneÏneÂm
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy, vcÏetneÏ seznamu uÂcÏastnõÂkuÊ,
e) v rozporu s § 52g nezasÏle nejpozdeÏji 5 pracovnõÂch
dnuÊ prÏed zahaÂjenõÂm sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy seznam prÏihlaÂsÏenyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ, mõÂsto, datum a cÏas
zahaÂjenõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy prÏõÂslusÏneÂmu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
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f) v rozporu s § 52g neoznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu uÂrÏadu zmeÏny uÂdajuÊ rozhodnyÂch pro udeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy a neprÏedlozÏõÂ o nich doklady,
g) v rozporu s § 52g nevydaÂ bez zbytecÏneÂho prodlenõÂ
rÏidicÏi, kteryÂ ukoncÏil sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy, potvrzenõÂ o rozsahu a obsahu absolvovaneÂho sÏkolenõÂ
bezpecÏneÂ jõÂzdy a datu ukoncÏenõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ
jõÂzdy,
h) prÏijme na sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy osobu, kteraÂ nesplnÏuje podmõÂnky podle § 52g.
(4) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta
a) do 1 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a), b), d), e) a f), odstavce 2 põÂsm. a),
b), c), d) a i) a odstavce 3 põÂsm. a), b) a c),
b) do 100 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. c), g) a h), odstavce 2 põÂsm. e), f) a g)
a odstavce 3 põÂsm. d), e) a f),
c) do 10 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2 põÂsm. h) a odstavce 3 põÂsm. g).
§ 57
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a okolnostem,
za nichzÏ byl spraÂvnõÂ delikt spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe o neÏm prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nezahaÂjil
rÏõÂzenõÂ do 2 let ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 5 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti
s tõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(5) Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ orgaÂn, kteryÂ rozhodl
o spraÂvnõÂm deliktu v prvnõÂm stupni. PrÏõÂjem z pokut je
prÏõÂjmem rozpocÏtu, ze ktereÂho je hrazena cÏinnost
orgaÂnu, kteryÂ pokutu ulozÏil.
(6) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci.ª.
18. § 58 se zrusÏuje.
19. V § 62 se slova ¹§ 48 odst. 4, § 50 odst. 3 a § 51
odst. 4ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50
odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f
odst. 2, § 52g odst. 5, § 52i odst. 3ª.
20. PrÏõÂloha cÏ. 2 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 10
a 11 znõÂ:
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21. PrÏõÂloha cÏ. 6 se zrusÏuje.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï idicÏi, kterÏõÂ jsou drzÏiteli platneÂho osveÏdcÏenõÂ
1. R
profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, jsou povinni do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nejpozdeÏji vsÏak v den
ukoncÏenõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, podat obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ põÂsemnou zÏaÂdost o vydaÂnõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe. ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vydaÂ na zaÂkladeÏ teÂto zÏaÂdosti rÏidicÏi pruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe podle zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.,
ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
2. Platnost dosavadnõÂch osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe koncÏõÂ uplynutõÂm 12 meÏsõÂcuÊ ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nejpozdeÏji vsÏak v den
ukoncÏenõÂ jejich platnosti.
Ï idicÏuÊm, kterÏõÂ se uÂspeÏsÏneÏ podrobili prÏezkou3. R
sÏenõÂ podle dosavadnõÂ uÂpravy v dobeÏ prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a ke dni nabytõÂ jeho uÂcÏinnosti
jim obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nevydal
osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, vydaÂ obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ pruÊkaz profesnõÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏe podle zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Ï idicÏuÊm, kterÏõÂ zõÂskajõÂ rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ pro
4. R
podskupinu C1 do 10. zaÂrÏõÂ 2009, vydaÂ obecnõÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti pruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe podle zaÂkona
cÏ. 247/2000 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Ï idicÏuÊm, kterÏõÂ zõÂskajõÂ rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ v ob5. R
dobõÂ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do
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10. zaÂrÏõÂ 2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E,
D nebo D+E a do 10. zaÂrÏõÂ 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E, vydaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti pruÊkaz
profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe podle zaÂkona cÏ. 247/2000
Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona. Toto ustanovenõÂ se vztahuje i na rÏidicÏe, kterÏõÂ
zõÂskali rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ pro skupiny a podskupiny
uvedeneÂ ve veÏteÏ prvnõÂ do 6 meÏsõÂcuÊ prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a nejsou drzÏiteli platneÂho
osveÏdcÏenõÂ profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe ke dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
6. Osoby, ktereÂ provaÂdeÏly zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti podle dosavadnõÂ uÂpravy, jsou povinny, chteÏjõÂ-li provozovat zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ podle zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, do
jednoho meÏsõÂce ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozÏaÂdat o udeÏlenõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky a vyÂcviku podle § 49 a 50. Do doby udeÏlenõÂ akreditace nebo rozhodnutõÂ o neudeÏlenõÂ akreditace se osoby podle veÏty prveÂ povazÏujõÂ za provozovatele sÏkolicõÂho strÏediska, kteryÂm byla udeÏlena akreditace
k provozovaÂnõÂ teÂto cÏinnosti krajskyÂm uÂrÏadem.
Ï idicÏi, kteryÂm bude vydaÂn pruÊkaz profesnõÂ
7. R
zpuÊsobilosti rÏidicÏe podle boduÊ 1, 3, 4 a 5, se podrobõÂ
pravidelneÂmu sÏkolenõÂ podle zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. Povinnost podrobit se vstupnõÂmu sÏkolenõÂ podle
tohoto zaÂkona se na neÏ nevztahuje.
8. VyÂcvikovaÂ vozidla schvaÂlenaÂ pro vyÂuku a vyÂcvik k zõÂskaÂnõÂ jednotlivyÂch skupin rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, kteraÂ nesplnÏujõÂ technickeÂ podmõÂnky podle zaÂkona cÏ. 247/2000
Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona, lze k vyÂuce a vyÂcviku pouzÏõÂvat do 11. rÏõÂjna
2010, s vyÂjimkou vyÂcvikovyÂch vozidel pro skupiny
a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, ktereÂ lze k vyÂuce a vyÂcviku pouzÏõÂvat do 1. ledna 2009.
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CÏl. III
ZmocneÏnõÂ k vyhlaÂsÏenõÂ uÂplneÂho zneÏnõÂ zaÂkona
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ
a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, jak vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ jej
meÏnõÂcõÂch.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o silnicÏnõÂm provozu),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
CÏl. IV
ZaÂkon cÏ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o silnicÏnõÂm provozu), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 60/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 62/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 436/
/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 53/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 229/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 76/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 226/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 264/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 342/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 170/2007 Sb. a zaÂkona cÏ. 215/
/2007 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 5 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Povinnost podle odstavce 1 põÂsm. a) neplatõÂ
pro rÏidicÏe soupravy, tvorÏeneÂ zaÂchrannyÂm vozidlem
HorskeÂ sluzÏby, ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a je urcÏeno prÏedevsÏõÂm
pro pohyb v jinak neprÏõÂstupneÂm tereÂnu (sneÏzÏnyÂ skuÊtr,
cÏtyrÏkolka), s prÏõÂpojnyÂm podvozkem (vozidlem), urcÏenyÂm k odsunu zraneÏneÂ osoby, nebo k prÏepraveÏ zaÂchranaÂrÏskeÂho vybavenõÂ, pokud je uzÏitõÂ takoveÂ soupravy
k rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ nebo jejich prevenci
i na pozemnõÂ komunikaci nezbytneÂ.ª.
2. V § 6 odst. 2 põÂsm. c) se za slova ¹rÏidicÏe vozidla
jednotky pozÏaÂrnõÂ ochranyª vklaÂdajõÂ slova ¹a zaÂchranneÂho vozidla HorskeÂ sluzÏbyª.
3. V § 6 odst. 3 põÂsm. b) se za slova ¹ve vozidle
zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏbyª vklaÂdajõÂ slova ¹a HorskeÂ sluzÏbyª.
4. V § 6 odst. 8 se põÂsmeno d) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 2a zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmeno e) se oznacÏuje jako põÂsmeno d).
5. V § 6 se za odstavec 8 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 9
azÏ 11, ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 9a azÏ 9c
zneÏjõÂ:
Ï idicÏ motoroveÂho vozidla, k jehozÏ rÏõÂzenõÂ
¹(9) R
opravnÏuje rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ skupiny C, C+E, D nebo
D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E
nebo rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ uznaÂvaneÂ jako rovnocenneÂ,
je daÂle povinen mõÂt prÏi rÏõÂzenõÂ u sebe pruÊkaz profesnõÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏe pro prÏõÂslusÏnou skupinu nebo podskupinu nebo obdobnyÂ doklad vydanyÂ jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, s vyÂjimkou vozidel stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem9a). DrzÏitel pruÊ-
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kazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, kteryÂ se podrobil
vstupnõÂmu sÏkolenõÂ v zaÂkladnõÂm rozsahu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9b), je opraÂvneÏn rÏõÂdit motoroveÂ
vozidlo skupiny C a C+E azÏ od 21 let a motoroveÂ
vozidlo skupiny D a D+E azÏ od 23 let, s vyÂjimkou
motoroveÂho vozidla linkoveÂ osobnõÂ dopravy, pokud
trasa linky neprÏesahuje 50 km. DrzÏitel pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe, kteryÂ se podrobil vstupnõÂmu
sÏkolenõÂ v rozsÏõÂrÏeneÂm rozsahu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9b), je opraÂvneÏn rÏõÂdit motoroveÂ vozidlo
skupiny C a C+E od 18 let a motoroveÂ vozidlo skupiny D a D+E od 21 let.
(10) PruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe pro neÏkterou ze skupin nebo podskupin C1, C1+E, C nebo
C+E platõÂ pro vsÏechny tyto skupiny a podskupiny.
PruÊkaz profesnõÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏe pro neÏkterou ze
skupin nebo podskupin D1, D1+E, D nebo D+E platõÂ
pro vsÏechny tyto skupiny a podskupiny. VeÏkoveÂ hranice podle odstavce 9 tõÂm nejsou dotcÏeny.
(11) Povinnost podle odstavce 9 se nevztahuje na
rÏidicÏe, kteryÂ je obcÏanem jineÂho nezÏ cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie a nevykonaÂvaÂ zaÂvislou praÂci9c) pro zameÏstnavatele usazeneÂho na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie ani nepodnikaÂ na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie.
9a

) § 46 odst. 3 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.

9b

) § 47 odst. 3 a 4 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.

9c

) § 2 zaÂkona cÏ. 262/2006 Sb., zaÂkonõÂk praÂce.ª.

DosavadnõÂ odstavce 9 azÏ 11 se oznacÏujõÂ jako odstavce 12 azÏ 14.
DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 9b se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 9d, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.
6. V § 7 odst. 5 se za slova ¹prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹a HorskeÂ sluzÏby prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂª.
7. V § 9 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Povinnosti podle odstavce 1 põÂsm. a) daÂle neplatõÂ pro bezpecÏnostnõÂ sbory, ozbrojeneÂ sõÂly a vojenskeÂ
zpravodajstvõÂ prÏi plneÏnõÂ jejich sluzÏebnõÂch povinnostõÂ,
hasicÏe ve vozidle pozÏaÂrnõÂ ochrany a zaÂchranaÂrÏe v zaÂchranneÂm vozidle HorskeÂ sluzÏby prÏi rÏesÏenõÂ mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostõÂ8a), kdy pouzÏitõÂ bezpecÏnostnõÂho paÂsu
braÂnõÂ v rychleÂm opusÏteÏnõÂ vozidla, ucÏitele jõÂzdy prÏi vyÂcviku, jakozÏ i pro zdravotnickeÂho pracovnõÂka zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, zaÂchranaÂrÏe nebo zdravotnickeÂho pracovnõÂka HorskeÂ sluzÏby, kteryÂ v dobeÏ prÏepravy
poskytuje pacientovi zdravotnõÂ peÂcÏi.ª.
8. V § 10 odst. 1 põÂsm. a) se za slova ¹zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,2)ª doplnÏujõÂ slova ¹pokud nejde
o prÏõÂpojnyÂ podvozek (vozidlo) k zaÂchranneÂmu vozidlu
HorskeÂ sluzÏby podle § 5 odst. 3,ª.
9. V § 83 odst. 2 se prvnõÂ slovo ¹neboª za slovy
¹25 kWª zrusÏuje.
10. V § 87a se na konci odstavce 7 doplnÏujõÂ slova
¹a rÏidicÏuÊ vozidel ozbrojenyÂch sil CÏeskeÂ republiky.ª.
11. V § 91 odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
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¹b) absolvovat vyÂcvik k zõÂskaÂnõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
a zkousÏku z odborneÂ zpuÊsobilosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4) na motocyklu bez postrannõÂho vozõÂku o vyÂkonu nejmeÂneÏ 35 kW.ª.
12. V § 119 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena n) a o), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹n) evidenci vydanyÂch pruÊkazuÊ profesnõÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
o) evidenci vydanyÂch osveÏdcÏenõÂ pro ucÏitele vyÂuky
a vyÂcviku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).ª.
13. V § 123e se za odstavec 3 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 4 a 5, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(4) PrÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rovneÏzÏ provede zaÂznam v registru rÏidicÏuÊ
o odecÏtenõÂ 3 boduÊ z dosazÏeneÂho pocÏtu boduÊ rÏidicÏi,
kteryÂ podal põÂsemnou zÏaÂdost o odecÏtenõÂ boduÊ a
a) dolozÏil zÏaÂdost potvrzenõÂm o ukoncÏeneÂm sÏkolenõÂ
bezpecÏneÂ jõÂzdy ve strÏedisku bezpecÏneÂ jõÂzdy podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4), ktereÂ nenõÂ starsÏõÂ
nezÏ 1 meÏsõÂc od podaÂnõÂ zÏaÂdosti, a
b) nemeÏl ke dni ukoncÏenõÂ sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy ve
strÏedisku bezpecÏneÂ jõÂzdy v registru rÏidicÏuÊ zaznamenaÂno võÂce nezÏ 10 boduÊ za porusÏenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ ohodnocenaÂ meÂneÏ nezÏ 6 body.
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
provede zaÂznam o odecÏtenõÂ boduÊ ke dni ukoncÏenõÂ sÏkolenõÂ ve strÏedisku bezpecÏneÂ jõÂzdy, a to nejpozdeÏji do
3 pracovnõÂch dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti. PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ muÊzÏe proveÂst zaÂznam
o odecÏtenõÂ boduÊ rÏidicÏi na zaÂkladeÏ potvrzenõÂ o ukoncÏeneÂm sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy pouze jednou za kalendaÂrÏnõÂ rok.ª.
DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 6.
14. V § 129 se odstavec 1 zrusÏuje a dosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 1 azÏ 3.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch
poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
CÏl. V
ZaÂkon cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 217/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 228/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 357/2005 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.,
zaÂkona cÏ. 186/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 215/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 226/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 235/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 312/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 575/2006

Sb., zaÂkona cÏ. 106/2007 Sb., zaÂkona cÏ. 261/2007 Sb.
a zaÂkona cÏ. 269/2007 Sb., se meÏnõÂ takto:
PolozÏka cÏ. 28 prÏõÂlohy zaÂkona cÏ. 634/2004 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, se meÏnõÂ takto:
1. PõÂsmena g) a h) vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 30a a 30b zneÏjõÂ:
¹g) VydaÂnõÂ pruÊkazu profesnõÂ zpuÊsobilosti
KcÏ 200
rÏidicÏe30a)
h) PrÏijetõÂ zÏaÂdosti o vykonaÂnõÂ zkousÏky na
KcÏ 700
zaÂveÏr vstupnõÂho sÏkolenõÂ30b)
30a

) § 52c odst. 1, 6 a 7 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.

30b

) § 52b odst. 1 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.ª.

2. Za põÂsmeno h) se doplnÏujõÂ põÂsmena i) a j), kteraÂ
vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 30c a 30d zneÏjõÂ:
¹i) UdeÏlenõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ vyÂuky
a vyÂcviku v raÂmci zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ pro uÂcÏely profesnõÂ
KcÏ 3 000
zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ30c)
j) UdeÏlenõÂ vysÏsÏõÂ akreditace k provozovaÂnõÂ
KcÏ 3 000
sÏkolenõÂ bezpecÏneÂ jõÂzdy30d)
30c

) § 49 odst. 2 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.

30d

) § 52e odst. 2 zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb.ª.

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
CÏl. VI
V § 9 odst. 2 zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ
dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb. a zaÂkona
cÏ. 150/2000 Sb., põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) praÂce rÏidicÏe v mezinaÂrodnõÂ naÂkladnõÂ dopraveÏ, pokud se provozuje naÂkladnõÂm vozidlem o celkoveÂ
hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 7,5 tuny, vykonaÂvala pouze
osoba bezuÂhonnaÂ5), kteraÂ prÏed prvnõÂm nastoupenõÂm vyÂkonu cÏinnosti rÏidicÏe pracovala nejmeÂneÏ dva
roky jako rÏidicÏ naÂkladnõÂho vozidla o celkoveÂ
hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 3,5 tuny nebo jako rÏidicÏ autobusu,ª.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. VII
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
2008, s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 52d azÏ 52i, § 56 odst. 3
zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb. a § 123e odst. 4 a 5 zaÂkona
cÏ. 361/2000 Sb., kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ
2008.

VlcÏek v. r.
Klaus v. r.
TopolaÂnek v. r.
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375
Â K ON
ZA
ze dne 6. prosince 2007,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ
a o zmeÏneÏ zaÂkona o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona
o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 131/2003
Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 221/2006 Sb.,
se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se za slovo ¹zõÂskatª vklaÂdajõÂ slova ¹v CÏeskeÂ republiceª.
2. V § 1 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmek
pod cÏarou cÏ. 1 a 1a znõÂ:
¹(2) ZaÂkon daÂle upravuje v naÂvaznosti na prÏõÂmo
pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂ
ochranu zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a oznacÏenõÂ puÊvodu zemeÏdeÏlskyÂch produktuÊ a potravin1) (daÂle jen ¹prÏõÂmo
pouzÏitelnyÂ prÏedpis SpolecÏenstvõÂª)
a) pravomoci spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ k cÏinnostem, ktereÂ
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ
vykonaÂvaÂ cÏlenskyÂ staÂt,
b) postup prÏi podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o zaÂpis oznacÏenõÂ puÊvodu cÏi zemeÏpisneÂho oznacÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ nebo potravin vyrobenyÂch nebo zpracovanyÂch anebo prÏipravenyÂch na uÂzemõÂ, ktereÂ se nachaÂzõÂ v CÏeskeÂ republice, do RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch
oznacÏenõÂ puÊvodu a chraÂneÏnyÂch zemeÏpisnyÂch
oznacÏenõÂ vedeneÂho KomisõÂ1a),
c) postup prÏi zmeÏnaÂch specifikace,
d) postup prÏi podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o zrusÏenõÂ zaÂpisu
oznacÏenõÂ puÊvodu cÏi zemeÏpisneÂho oznacÏenõÂ v RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch oznacÏenõÂ puÊvodu a chraÂneÏnyÂch
zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ vedeneÂm KomisõÂ1a).

¹H L AVA VI I
PROJEDNAÂNIÂ A POSTOUPENIÂ ZÏAÂDOSTIÂ
Ê VODU
O ZAÂPIS OZNACÏENIÂ PU
A ZEMEÏPISNYÂCH OZNACÏENIÂ PODLE
Ï IÂMO POUZÏITELNEÂHO PR
Ï EDPISU
PR
SPOLECÏENSTVIÂ
§ 18
OrgaÂny CÏeskeÂ republiky, ktereÂ plnõÂ uÂkoly podle
prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ, jsou UÂrÏad
a Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ, s vyÂjimkou cÏinnostõÂ, ktereÂ
provaÂdeÏjõÂ kontrolnõÂ orgaÂny stanoveneÂ v § 10 odst. 1.
ZÏaÂdost o zaÂpis oznacÏenõÂ puÊvodu
a zemeÏpisneÂho oznacÏenõÂ
§ 19
(1) ZÏaÂdost o zaÂpis oznacÏenõÂ puÊvodu cÏi zemeÏpisneÂho oznacÏenõÂ (daÂle jen ¹oznacÏenõÂª) podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ (daÂle jen ¹zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpisª) tyÂkajõÂcõÂho se zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku
nebo potraviny vyrobeneÂ nebo zpracovaneÂ anebo prÏipraveneÂ na uÂzemõÂ, ktereÂ se nachaÂzõÂ v CÏeskeÂ republice,
a toto oznacÏenõÂ je v CÏeskeÂ republice uzÏõÂvaÂno v souvislosti se zemeÏdeÏlskyÂm vyÂrobkem nebo potravinou, se
Â rÏadu.
podaÂvaÂ U
(2) K zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis musõÂ byÂt prÏilozÏeny doklady vyzÏadovaneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ a zaÂvaznyÂ naÂlez kontrolnõÂho
orgaÂnu.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1b, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.

(3) Nejsou-li k zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis prÏiÂ rÏad zÏadatele,
lozÏeny doklady podle odstavce 2, vyzve U
aby ve lhuÊteÏ 2 meÏsõÂcuÊ nedostatky odstranil. Pokud zÏadatel nedostatky neodstranõÂ, UÂrÏad rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(4) UÂrÏad pozÏaÂdaÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ o vyjaÂdrÏenõÂ k zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis, zda oznacÏenõÂ,
jehozÏ zaÂpis je pozÏadovaÂn, neobsahuje naÂzev, kteryÂ
zdruhoveÏl, naÂzev odruÊdy rostlin nebo plemene zvõÂrÏat,
nebo naÂzev homonymnõÂ. K tomu stanovõÂ lhuÊtu, kteraÂ
nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 10 dnuÊ. Pokud se Ministerstvo
zemeÏdeÏlstvõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nevyjaÂdrÏõÂ, maÂ se za
to, zÏe k podaneÂ zÏaÂdosti nemaÂ prÏipomõÂnky.

3. Hlava VII vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 7 a 8 znõÂ:

(5) Pokud zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis obsahuje
naÂzvy, ktereÂ

1

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 510/2006 ze dne 20. brÏezna 2006
o ochraneÏ zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a oznacÏenõÂ puÊvodu zemeÏdeÏlskyÂch produktuÊ a potravin.
1a
) CÏl. 211 azÏ 219 Smlouvy o zalozÏenõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ.ª.
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a) zdruhoveÏly,
b) se shodujõÂ s ochrannou znaÂmkou, s naÂzvem odruÊdy rostlin cÏi plemene zvõÂrÏat, nebo
c) jsou homonymnõÂ
a ktereÂ by v duÊsledku toho mohly uveÂst spotrÏebitele
v omyl ohledneÏ skutecÏneÂho puÊvodu zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku nebo potraviny, UÂrÏad zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis zamõÂtne.
(6) Pokud se zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis tyÂkaÂ naÂzvu oznacÏujõÂcõÂho zemeÏpisnou oblast, kteraÂ zasahuje
takeÂ uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, majõÂ fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby usazeneÂ
nebo fyzickeÂ osoby s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ tohoto staÂtu
v rÏõÂzenõÂ prÏed UÂrÏadem stejnaÂ praÂva jako fyzickeÂ nebo
praÂvnickeÂ osoby usazeneÂ nebo fyzickeÂ osoby s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
§ 20
Ï
ZaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis, kteraÂ maÂ naÂlezÏitosti
a jsou k nõÂ prÏilozÏeny doklady podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ a tohoto zaÂkona a pokud
oznacÏenõÂ v nõÂ uvedeneÂ nenõÂ vyloucÏeno ze zaÂpisu podle
prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ, UÂrÏad
a) zverÏejnõÂ s uvedenõÂm zaÂkladnõÂch uÂdajuÊ vyzÏadovanyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ
o podaneÂ zÏaÂdosti ve VeÏstnõÂku a s oznaÂmenõÂm, zÏe
kazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba usazenaÂ nebo
fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ repuÂ rÏadu
bliky s opraÂvneÏnyÂm zaÂjmem muÊzÏe vzneÂst u U
proti zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis naÂmitky, a
b) vylozÏõÂ po dobu 3 meÏsõÂcuÊ k verÏejneÂmu nahlõÂzÏenõÂ.
NaÂmitky
§ 21
(1) NaÂmitky se podaÂvajõÂ põÂsemneÏ ve lhuÊteÏ 3 meÏsõÂcuÊ ode dne zverÏejneÏnõÂ zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis ve
VeÏstnõÂku podle § 20. NaÂmitky musõÂ obsahovat duÊvody
a musõÂ v nich byÂt oznacÏeny duÊkazy, zÏe oznacÏenõÂ, jehozÏ
zaÂpis je pozÏadovaÂn, nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ pro zaÂpis
do RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch oznacÏenõÂ puÊvodu a chraÂneÏÂ rÏad
nyÂch zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ vedeneÂho KomisõÂ1a). U
informuje o podanyÂch naÂmitkaÂch Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ.
(2) Pokud namõÂtajõÂcõÂ neprokaÂzÏe, zÏe je osobou,
kteraÂ maÂ opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, UÂrÏad naÂmitky rozhodnutõÂm zamõÂtne.
(3) PodaneÂ naÂmitky, ktereÂ jsou v souladu s odstavcem 1, prÏedlozÏõÂ UÂrÏad ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne jejich
dorucÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o jejich
prÏõÂpustnosti zÏadateli k vyjaÂdrÏenõÂ a soucÏasneÏ jej vyzve,
aby smõÂrnyÂm jednaÂnõÂm s namõÂtajõÂcõÂm rozpor odstranili.
K tomu UÂrÏad stanovõÂ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ

byÂt kratsÏõÂ nezÏ 15 dnuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe mezi zÏadatelem
a tõÂm, kdo uplatnil naÂmitku, byl rozpor odstraneÏn, maÂ
se za to, zÏe naÂmitka byla vzata zpeÏt.
(4) NepodarÏõÂ-li se jednaÂnõÂm podle odstavce 3 rozpor odstranit, UÂrÏad v prÏõÂpadeÏ, zÏe se naÂmitky tyÂkajõÂ
skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v § 19 odst. 4, pozÏaÂdaÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ o vyjaÂdrÏenõÂ k duÊvodnosti naÂmitek.
K tomu stanovõÂ lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
Â rÏad o naÂmitkaÂch rozhodne poteÂ, co obdrzÏõÂ
10 dnuÊ. U
vyjaÂdrÏenõÂ Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ, nebo poteÂ, co lhuÊta
k vyjaÂdrÏenõÂ marneÏ uplyne. Pokud se Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nevyjaÂdrÏõÂ, maÂ se za to, zÏe
k podaneÂ zÏaÂdosti nemaÂ prÏipomõÂnky.
(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe se naÂmitky tyÂkajõÂ specifikace zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku nebo potraviny, naprÏõÂklad souvislosti mezi zemeÏdeÏlskyÂm vyÂrobkem nebo potravinou
a zemeÏpisnyÂm prostrÏedõÂm, v neÏmzÏ je zemeÏdeÏlskyÂ vyÂrobek nebo potravina vyrobena nebo zpracovaÂna
anebo prÏipravena, pozÏaÂdaÂ UÂrÏad kontrolnõÂ orgaÂn o vydaÂnõÂ zaÂvazneÂho naÂlezu pro uÂcÏely postoupenõÂ zÏaÂdosti
o komunitaÂrnõÂ zaÂpis.
(6) KontrolnõÂ orgaÂn je povinen podat zaÂvaznyÂ naÂlez podle odstavce 5 do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu
UÂrÏad prÏedlozÏõÂ uÂplnyÂ spis zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis.
(7) JestlizÏe naÂmitky podaneÂ proti zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis jsou podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
SpolecÏenstvõÂ duÊvodneÂ, UÂrÏad zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis zamõÂtne a k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ Komisi1a) ji nepostoupõÂ.
§ 22
(1) SplnÏuje-li zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis podmõÂnky stanoveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ a nebyly-li proti zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis
u UÂrÏadu podaÂny naÂmitky, nebo nejsou-li podaneÂ naÂmitky v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpoÂ rÏad rozhodne o postoupenõÂ zÏaÂdosti o kolecÏenstvõÂ, U
munitaÂrnõÂ zaÂpis spolu s prohlaÂsÏenõÂm vyzÏadovanyÂm
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ Komisi1a)
k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(2) RozhodnutõÂ o postoupenõÂ zÏaÂdosti o komuniÂ rÏad dorucÏõÂ verÏejnou vyhlaÂsÏkou7). Dnem
taÂrnõÂ zaÂpis U
po vyveÏsÏenõÂ na uÂrÏednõÂ desce UÂrÏadu se rozhodnutõÂ povazÏuje za dorucÏeneÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ muÊzÏe
podat rozklad kazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba
usazenaÂ nebo fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem. LhuÊta
pro podaÂnõÂ rozkladu pocÏõÂnaÂ dnem uverÏejneÏnõÂ rozhodnutõÂ.
(3) Bude-li zÏaÂdost o komunitaÂrnõÂ zaÂpis postouÂ rÏad soucÏasneÏ zprÏõÂpena k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ Komisi1a), U
stupnõÂ zneÏnõÂ specifikace na svyÂch internetovyÂch straÂnkaÂch.
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ZmeÏna specifikace

dosti o zmeÏnu specifikace spolu s prohlaÂsÏenõÂm vyzÏadovanyÂm prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ
Komisi1a) k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ.

(1) KazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba usazenaÂ
nebo fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ maÂ zapsaÂno oznacÏenõÂ zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku nebo potraviny vyrobeneÂ nebo zpracovaneÂ
anebo prÏipraveneÂ na uÂzemõÂ, ktereÂ se nachaÂzõÂ v CÏeskeÂ
republice, v RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch oznacÏenõÂ puÊvodu
a chraÂneÏnyÂch zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ vedeneÂm KomisõÂ1a) (daÂle jen ¹tuzemskyÂ drzÏitel komunitaÂrnõÂho oznacÏenõÂª) a kteraÂ prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, muÊzÏe u UÂrÏadu
podat zÏaÂdost o zmeÏnu specifikace sveÂho oznacÏenõÂ.

(8) RozhodnutõÂ o postoupenõÂ zÏaÂdosti o zmeÏnu
Â rÏad dorucÏõÂ verÏejnou vyhlaÂsÏkou7). Dnem
specifikace U
po vyveÏsÏenõÂ na uÂrÏednõÂ desce UÂrÏadu se rozhodnutõÂ povazÏuje za dorucÏeneÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ muÊzÏe
podat rozklad kazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba
usazenaÂ nebo fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem. LhuÊta
pro podaÂnõÂ rozkladu pocÏõÂnaÂ dnem uverÏejneÏnõÂ rozhodnutõÂ.

§ 22a

(2) UÂrÏad zmeÏnu specifikace vylozÏõÂ po dobu 3 meÏsõÂcuÊ k verÏejneÂmu nahlõÂzÏenõÂ a zÏaÂdost o zmeÏnu specifikace zverÏejnõÂ ve VeÏstnõÂku s oznaÂmenõÂm, zÏe naÂmitky
proti zmeÏneÏ specifikace muÊzÏe namõÂtajõÂcõÂ podat ve lhuÊteÏ
3 meÏsõÂcuÊ ode dne tohoto zverÏejneÏnõÂ. NaÂmitky musõÂ
obsahovat duÊvody a musõÂ v nich byÂt oznacÏeny duÊkazy,
zÏe zmeÏneÏnaÂ specifikace nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ pro zaÂpis
do RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch oznacÏenõÂ puÊvodu a chraÂneÏnyÂch zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ vedeneÂho KomisõÂ1a).
(3) Pokud namõÂtajõÂcõÂ neprokaÂzÏe, zÏe je osobou,
kteraÂ maÂ opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, UÂrÏad naÂmitky rozhodnutõÂm zamõÂtne.
(4) PodaneÂ naÂmitky, ktereÂ jsou v souladu s odstavcem 2, prÏedlozÏõÂ UÂrÏad ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne jejich
dorucÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o prÏõÂpustnosti naÂmitek tuzemskeÂmu drzÏiteli komunitaÂrnõÂho
oznacÏenõÂ k vyjaÂdrÏenõÂ a soucÏasneÏ jej vyzve, aby smõÂrnyÂm jednaÂnõÂm s namõÂtajõÂcõÂm rozpor odstranili. K tomu
UÂrÏad stanovõÂ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ
nezÏ 15 dnuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe mezi zÏadatelem a tõÂm, kdo
uplatnil naÂmitku, byl rozpor odstraneÏn, maÂ se za to, zÏe
naÂmitka byla vzata zpeÏt.
(5) NepodarÏõÂ-li se jednaÂnõÂm podle odstavce 4 rozÂ rÏad o naÂmitkaÂch rozhodne na zaÂkladeÏ
por odstranit, U
zaÂvazneÂho naÂlezu kontrolnõÂho orgaÂnu o splneÏnõÂ podmõÂnek pro zmeÏnu specifikace stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ, kteryÂ jej vydaÂ do
2 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu UÂrÏad prÏedlozÏõÂ uÂplnyÂ spis
zÏaÂdosti o zmeÏnu specifikace.
(6) JestlizÏe naÂmitky podaneÂ proti zÏaÂdosti o zmeÏnu
specifikace jsou podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
Â rÏad zÏaÂdost o zmeÏnu specifiSpolecÏenstvõÂ duÊvodneÂ, U
kace zamõÂtne a k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ Komisi1a) ji nepostoupõÂ.
(7) SplnÏuje-li zÏaÂdost o zmeÏnu specifikace podmõÂnky stanoveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ a nebyly-li proti zÏaÂdosti o zmeÏnu specifikace
Â rÏadu podaÂny naÂmitky, nebo zjistõÂ-li U
Â rÏad, zÏe pouU
daneÂ naÂmitky nejsou v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ, rozhodne o postoupenõÂ zÏaÂ-

(9) Bude-li zÏaÂdost o zmeÏnu specifikace postouÂ rÏad soucÏasneÏ zprÏõÂpena k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ Komisi1a), U
stupnõÂ zneÏnõÂ zmeÏneÏneÂ specifikace na svyÂch internetovyÂch straÂnkaÂch.
§ 22b
ZÏaÂdost o zrusÏenõÂ zaÂpisu oznacÏenõÂ
(1) KazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba usazenaÂ
nebo fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ repuÂ rÏadu
bliky, kteraÂ prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, muÊzÏe u U
podat rÏaÂdneÏ oduÊvodneÏnou zÏaÂdost o zrusÏenõÂ zaÂpisu
oznacÏenõÂ podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu SpolecÏenstvõÂ (daÂle jen ¹zÏaÂdost o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisuª) tyÂkajõÂcõÂho se zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku nebo potraviny vyrobeneÂ nebo zpracovaneÂ anebo prÏipraveneÂ
na uÂzemõÂ, ktereÂ se nachaÂzõÂ v CÏeskeÂ republice, zejmeÂna
z duÊvodu, zÏe zemeÏdeÏlskyÂ vyÂrobek cÏi potravina nesplnÏuje podmõÂnky specifikace.
(2) UÂrÏad zÏaÂdost podle odstavce 1 zverÏejnõÂ ve VeÏstnõÂku s oznaÂmenõÂm, zÏe naÂmitky proti zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ
komunitaÂrnõÂho zaÂpisu muÊzÏe vzneÂst kazÏdyÂ, kdo prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, ve lhuÊteÏ 3 meÏsõÂcuÊ ode dne zverÏejneÏnõÂ zÏaÂdosti. NaÂmitky musõÂ obsahovat duÊvody
a musõÂ v nich byÂt dolozÏeny duÊkazy, z nichzÏ vyplyÂvaÂ,
zÏe zapsaneÂ oznacÏenõÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ pro zaÂpis
do RejstrÏõÂku chraÂneÏnyÂch oznacÏenõÂ puÊvoduÊ a chraÂneÏnyÂch zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ vedeneÂho KomisõÂ1a).
(3) Pokud namõÂtajõÂcõÂ neprokaÂzÏe, zÏe je osobou,
kteraÂ maÂ opraÂvneÏnyÂ zaÂjem, UÂrÏad naÂmitky rozhodnutõÂm zamõÂtne.
(4) ZÏaÂdost o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu vcÏetneÏ
podanyÂch naÂmitek, ktereÂ jsou v souladu s odstavcem 2,
prÏedlozÏõÂ UÂrÏad ve lhuÊteÏ 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ naÂmitek, poprÏõÂpadeÏ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o prÏõÂpustnosti naÂmitek tuzemskeÂmu drzÏiteli komunitaÂrnõÂho
oznacÏenõÂ k vyjaÂdrÏenõÂ a soucÏasneÏ jej vyzve, aby smõÂrnyÂm jednaÂnõÂm s zÏadatelem o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho
Â rÏad
zaÂpisu a s namõÂtajõÂcõÂm rozpor odstranili. K tomu U
stanovõÂ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
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15 dnuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe mezi zÏadatelem, tuzemskyÂm
drzÏitelem komunitaÂrnõÂho oznacÏenõÂ a tõÂm, kdo uplatnil
naÂmitku, byl rozpor odstraneÏn, maÂ se za to, zÏe zÏaÂdost
byla vzata zpeÏt.

§ 22c
NaÂmitky proti zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis,
o zmeÏnu specifikace a o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho
zaÂpisu a zÏaÂdost o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu
oznacÏenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z jineÂho staÂtu

(5) NepodarÏõÂ-li se jednaÂnõÂm podle odstavce 4 rozpor odstranit a duÊvod zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu
spocÏõÂvaÂ ve specifikaci zemeÏdeÏlskeÂho vyÂrobku nebo potraviny, naprÏõÂklad souvislosti mezi zemeÏdeÏlskyÂm vyÂrobkem nebo potravinou a zemeÏpisnyÂm prostrÏedõÂm,
v neÏmzÏ je zemeÏdeÏlskyÂ vyÂrobek nebo potravina vyroÂ rÏad
bena nebo zpracovaÂna anebo prÏipravena, pozÏaÂdaÂ U
kontrolnõÂ orgaÂn o vydaÂnõÂ zaÂvazneÂho naÂlezu o splneÏnõÂ
podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
SpolecÏenstvõÂ.

(1) NaÂmitky fyzickyÂch nebo praÂvnickyÂch osob
usazenyÂch nebo fyzickyÂch osob s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky proti zÏaÂdosti o komunitaÂrnõÂ zaÂpis, naÂmitky proti zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu
a naÂmitky proti zÏaÂdosti o zmeÏnu specifikace oznacÏenõÂ,
ktereÂ pochaÂzejõÂ z jineÂho staÂtu, jezÏ majõÂ byÂt uplatneÏny
v rÏõÂzenõÂ prÏed KomisõÂ1a), se podaÂvajõÂ u UÂrÏadu nejpozdeÏji
1 meÏsõÂc prÏed skoncÏenõÂm lhuÊty8) stanoveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ. TyÂkajõÂ-li se naÂmitky
skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v § 19 odst. 4, pozÏaÂdaÂ UÂrÏad
prÏed postoupenõÂm naÂmitek Komisi1a) o vyjaÂdrÏenõÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ. K tomu stanovõÂ lhuÊtu, kteraÂ
nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 10 dnuÊ. UÂrÏad nepostoupõÂ Komisi1a) naÂmitky, ktereÂ byly podaÂny po lhuÊteÏ; o teÂto skutecÏnosti UÂrÏad osobu, kteraÂ podala naÂmitky, vyrozumõÂ.
(2) ZÏaÂdost fyzickyÂch nebo praÂvnickyÂch osob usazenyÂch nebo fyzickyÂch osob s bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu oznacÏenõÂ, pochaÂzejõÂcõÂho z jineÂho staÂtu, se podaÂvaÂ prostrÏedÂ rÏadu.
nictvõÂm U

(6) KontrolnõÂ orgaÂn vydaÂ zaÂvaznyÂ naÂlez podle
odstavce 5 do 2 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu UÂrÏad prÏedlozÏõÂ
uÂplnyÂ spis zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu.
(7) Pokud oznacÏenõÂ nesplnÏuje podmõÂnky stanoÂ rÏad
veneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem SpolecÏenstvõÂ, U
postoupõÂ zÏaÂdost o zrusÏenõÂ komunitaÂrnõÂho zaÂpisu Komisi1a) k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ zÏaÂdost
zamõÂtne.
(8) RozhodnutõÂ o postoupenõÂ zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ
komunitaÂrnõÂho zaÂpisu UÂrÏad dorucÏõÂ verÏejnou vyhlaÂsÏÂ rÏadu se
kou7). Dnem po vyveÏsÏenõÂ na uÂrÏednõÂ desce U
rozhodnutõÂ povazÏuje za dorucÏeneÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ muÊzÏe podat rozklad kazÏdaÂ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba usazenaÂ nebo fyzickaÂ osoba s bydlisÏteÏm na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ prokaÂzÏe opraÂvneÏnyÂ zaÂjem. LhuÊta pro podaÂnõÂ rozkladu pocÏõÂnaÂ dnem uverÏejneÏnõÂ rozhodnutõÂ.

7

) § 25 zaÂkona cÏ. 500/2004 Sb., spraÂvnõÂ rÏaÂd.
) CÏl. 7 odst. 1 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 510/2006 ze dne
20. brÏezna 2006 o ochraneÏ zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a oznacÏenõÂ
puÊvodu zemeÏdeÏlskyÂch produktuÊ a potravin.ª.

8

CÏl. II
UÂcÏinnost
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

VlcÏek v. r.
Klaus v. r.
TopolaÂnek v. r.
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376
Â K ON
ZA
ze dne 6. prosince 2007,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti,
vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 425/
/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 542/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 169/1993
Sb., zaÂkona cÏ. 128/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 71/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 124/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 315/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 206/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 226/
/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 3/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 386/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 186/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 313/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 342/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 1 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 1
a cÏ. 1b azÏ 1h znõÂ:
¹§ 1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a upravuje
a) podmõÂnky pro provaÂdeÏnõÂ hornickeÂ cÏinnosti a cÏinnosti provaÂdeÏneÂ hornickyÂm zpuÊsobem,
b) podmõÂnky pro naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami a s vyÂbusÏnyÂmi prÏedmeÏty,
c) podmõÂnky pro bezpecÏneÂ provozovaÂnõÂ podzemnõÂch objektuÊ,
d) podmõÂnky pro bezpecÏnost a ochranu zdravõÂ osob,
bezpecÏnost provozu a ochranu pracovnõÂho prostrÏedõÂ prÏi cÏinnostech uvedenyÂch pod põÂsmeny a)
a b),
e) organizaci a puÊsobnost orgaÂnuÊ staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ
spraÂvy.
(2) Tento zaÂkon se teÂzÏ vztahuje na vyÂbusÏniny, pokud prÏesÏly z drzÏenõÂ ozbrojenyÂch sil CÏeskeÂ republiky1b), ozbrojenyÂch bezpecÏnostnõÂch sboruÊ1c), zpravodajskyÂch sluzÏeb CÏeskeÂ republiky1d), GeneraÂlnõÂho rÏeditelstvõÂ cel1e), HasicÏskeÂho zaÂchranneÂho sboru CÏeskeÂ republiky nebo CÏeskeÂho uÂrÏadu pro zkousÏenõÂ zbranõÂ
a strÏeliva1f) do drzÏenõÂ organizacõÂ opraÂvneÏnyÂch s vyÂbusÏninami naklaÂdat podle tohoto zaÂkona.

(3) Tento zaÂkon se nevztahuje na
a) vyÂbusÏniny, vyÂbusÏneÂ prÏedmeÏty a pomuÊcky, ktereÂ
drzÏõÂ pro sveÂ potrÏeby ozbrojeneÂ sõÂly CÏeskeÂ republiky, ozbrojeneÂ bezpecÏnostnõÂ sbory, zpravodajskeÂ
sluzÏby CÏeskeÂ republiky, GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel,
CÏeskyÂ uÂrÏad pro zkousÏenõÂ zbranõÂ a strÏeliva nebo
HasicÏskyÂ zaÂchrannyÂ sbor CÏeskeÂ republiky pro vyÂkon sluzÏby1g),
b) vyÂbusÏniny, vyÂbusÏneÂ prÏedmeÏty a pomuÊcky, ktereÂ
drzÏõÂ pro sveÂ potrÏeby ozbrojeneÂ sõÂly a sbory jinyÂch
staÂtuÊ prÏi jejich pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
prÏi pruÊjezdu prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo prÏi
prÏeletu nad uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky, vyplyÂvaÂ-li
to z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,
c) strÏelivo, pyrotechnickeÂ vyÂrobky a vojenskou munici1h),
d) podzemnõÂ objekty, ktereÂ podleÂhajõÂ dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
dopravy a Ministerstva spravedlnosti,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(4) Tento zaÂkon byl oznaÂmen v souladu se smeÏrnicõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. cÏervna 1998 o postupu poskytovaÂnõÂ informacõÂ v oblasti technickyÂch norem a prÏedpisuÊ a pravidel pro
sluzÏby informacÏnõÂ spolecÏnosti, ve zneÏnõÂ smeÏrnice 98/
/48/ES.
1

) SmeÏrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se uvaÂdeÏnõÂ na trh a dozoru nad vyÂbusÏninami pro civilnõÂ
pouzÏitõÂ.
SmeÏrnice Komise 2004/57/ES o definovaÂnõÂ pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a urcÏiteÂ munice pro uÂcÏely SmeÏrnice Rady
93/15/EHS o harmonizaci prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se uvaÂdeÏnõÂ na
trh a dozoru nad vyÂbusÏninami pro civilnõÂ pouzÏitõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 6. cÏervence 2005 o uznaÂvaÂnõÂ odbornyÂch kvalifikacõÂ.
1b
) ZaÂkon cÏ. 219/1999 Sb., o ozbrojenyÂch silaÂch CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1c
) ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 555/1992 Sb., o VeÏzenÏskeÂ sluzÏbeÏ a justicÏnõÂ straÂzÏi
CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1d

) ZaÂkon cÏ. 289/2005 Sb., o VojenskeÂm zpravodajstvõÂ.
ZaÂkon cÏ. 153/1994 Sb., o zpravodajskyÂch sluzÏbaÂch CÏeskeÂ
republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ZaÂkon cÏ. 154/1994 Sb., o BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏbeÏ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1e
) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1f

) ZaÂkon cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 288/
/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch
zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/
/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1g
) ZaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1h
) ZaÂkon cÏ. 119/2002 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu
a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ strÏelnyÂch
zbranõÂ, strÏeliva a pyrotechnickyÂch prÏedmeÏtuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon
o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb., a zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o zbranõÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 156/2000 Sb.ª.

2. V § 4 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
3. V § 5a odstavec 1 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 4a a 4b znõÂ:
¹(1) StanovõÂ-li tento zaÂkon, hornõÂ zaÂkon nebo
prÏedpisy vydaneÂ k jejich provedenõÂ4a) pozÏadavky na
kvalifikaci, odbornou zpuÊsobilost nebo jineÂ pozÏadavky
pro vyÂkon cÏinnostõÂ podle tohoto nebo hornõÂho zaÂkona,
povazÏujõÂ se tyto pozÏadavky za splneÏneÂ takeÂ tehdy, pokud fyzickaÂ osoba prÏedlozÏõÂ doklad o odborneÂ kvalifikaci, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ doklady, vydaneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie nebo jineÂho smluvnõÂho staÂtu Dohody o EvropskeÂm hospodaÂrÏskeÂm prostoru (daÂle jen ¹cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unieª) nebo
SÏvyÂcarskeÂ konfederace, v souladu se zaÂkonem o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace4b).
4a
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) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 298/2005 Sb., o pozÏadavcõÂch na odbornou kvalifikaci a odbornou zpuÊsobilost prÏi hornickeÂ
cÏinnosti nebo cÏinnosti provaÂdeÏneÂ hornickyÂm zpuÊsobem
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 240/2006 Sb.

4b

) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ
zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

4. V § 5a se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4c znõÂ:
¹(3) Organizace nemuÊzÏe odmõÂtnout oveÏrÏit odbornou zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby, kterou hodlaÂ zameÏstnat, pokud tato osoba nabyla odbornou zpuÊsobilost
v cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie nebo SÏvyÂcarskeÂ konfederace. Pokud byla odbornaÂ zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby
zõÂskaÂna mimo cÏlenskeÂ staÂty EvropskeÂ unie, je organizace opraÂvneÏna pozÏadovat po fyzickeÂ osobeÏ prÏedlozÏenõÂ
dokladu o uznaÂnõÂ platnosti nebo rovnocennosti zahra-

nicÏnõÂho dokladu o vzdeÏlaÂnõÂ v CÏeskeÂ republice4c). PraÂvo
fyzickeÂ osoby obraÂtit se se zÏaÂdostõÂ o uznaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti na prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4b) tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
4c

) § 108 zaÂkona cÏ. 561/2004 Sb., o prÏedsÏkolnõÂm, zaÂkladnõÂm,
strÏednõÂm, vysÏsÏõÂm odborneÂm a jineÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (sÏkolskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 89 a 90 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch
sÏkolaÂch).ª.

5. V § 6 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno h), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4d znõÂ:
¹h) pouzÏõÂvat ke sveÂ cÏinnosti pouze vyÂrobky, ktereÂ
byly podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ4d) oveÏrÏeny jako bezpecÏneÂ.
4d

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch
na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

6. V § 7 odst. 2 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ veÏta ¹Velitelem zaÂsahu v podzemnõÂch objektech uvedenyÂch
v § 37, pokud se na zaÂsahu podõÂlõÂ jednotky pozÏaÂrnõÂ
ochrany, je velitel jednotky pozÏaÂrnõÂ ochrany5a).ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 5a znõÂ:
¹5a) § 19 zaÂkona cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm
systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.ª.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplnÏuje veÏta
¹CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad muÊzÏe teÂzÏ narÏõÂdit vlastnõÂku, poprÏõÂpadeÏ provozovateli podzemnõÂch objektuÊ uvedenyÂch
v § 37, aby s ohledem na jejich povahu nebo na mõÂstnõÂ
podmõÂnky zajistil baÂnÏskou zaÂchrannou sluzÏbu.ª.
8. V § 8 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Ke zkousÏkaÂm a odbornyÂm posudkuÊm provedenyÂm v neÏktereÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie, v Turecku nebo ve staÂteÏ EvropskeÂho sdruzÏenõÂ volneÂho obchodu, kteryÂ je smluvnõÂ stranou Dohody o EvropskeÂm
hospodaÂrÏskeÂm prostoru, CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad prÏihleÂdne
prÏi vydaÂvaÂnõÂ povolenõÂ podle odstavce 3.ª.
9. § 21 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 13a a 13b znõÂ:
¹§ 21
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) vyÂbusÏninou laÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ jsou uvedeny
v PrÏõÂloze A EvropskeÂ dohody o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR)13a) zarÏazeneÂ do trÏõÂdy 1 teÏchto laÂtek, pokud nejde o strÏelivo a vojenskou munici1h),
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b) plastickou trhavinou takoveÂ trhaviny, ktereÂ
1. jsou prÏipravovaÂny z jedneÂ nebo võÂce trhavin,
ktereÂ majõÂ v cÏisteÂ formeÏ tenzi par mensÏõÂ nezÏ
10-4 Pa prÏi 25 stupnõÂch Celsia, zejmeÂna oktogen
(HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a
2. jsou prÏipravovaÂny s pojidly a
3. jsou jako smeÏs tvaÂrneÂ nebo ohebneÂ prÏi normaÂlnõÂ pokojoveÂ teploteÏ,
c) naklaÂdaÂnõÂm s vyÂbusÏninami vyÂzkum, vyÂvoj
a zkousÏenõÂ vyÂbusÏnin, jejich vyÂroba a zpracovaÂnõÂ,
pouzÏõÂvaÂnõÂ, nicÏenõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ,
nabyÂvaÂnõÂ, prÏedaÂvaÂnõÂ, dovoz, vyÂvoz nebo tranzit,
a jejich prÏeprava,
d) trhacõÂmi pracemi takoveÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin, prÏi
ktereÂm se vyuzÏõÂvaÂ energie chemickeÂ vyÂbuchoveÂ
prÏemeÏny vyÂbusÏnin a ktereÂ zahrnujõÂ soubor pracovnõÂch postupuÊ, zejmeÂna nabõÂjenõÂ trhavin, prÏõÂpravu a nabõÂjenõÂ rozneÏtnyÂch naÂlozÏek, zhotovovaÂnõÂ
rozneÏtneÂ sõÂteÏ, odpaÂlenõÂ naÂlozÏõÂ (odpal) a vyÂbuch
naÂlozÏõÂ (odstrÏel),
e) tranzitem vyÂbusÏnin prÏeprava vyÂbusÏnin podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ13b) prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky mezi mõÂstem vstupu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a mõÂstem vyÂstupu z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
f) nabyÂvaÂnõÂm vyÂbusÏnin kazÏdeÂ jejich opraÂvneÏneÂ zõÂskaÂnõÂ od subjektuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
g) prÏedaÂvaÂnõÂm vyÂbusÏnin kazÏdeÂ jejich prÏemõÂsteÏnõÂ na
uÂzemõÂ spolecÏenstvõÂ, s vyÂjimkou prÏemõÂsteÏnõÂ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
h) osobou zodpoveÏdnou za tranzit prÏepravce, kteryÂ
na zaÂkladeÏ smlouvy nebo jineÂ formy spolupraÂce
zajisÏt'uje prÏepravu vyÂbusÏnin,
i) vyÂvozem vyÂbusÏnin jejich skutecÏneÂ prÏemõÂsteÏnõÂ
z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na uÂzemõÂ staÂtu, kteryÂ
nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie,
j) dovozem vyÂbusÏnin jejich skutecÏneÂ prÏemõÂsteÏnõÂ
z uÂzemõÂ staÂtu, kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
k) ohnÏostrojnyÂmi pracemi praÂce, prÏi kteryÂch se vyuzÏõÂvaÂ chemickeÂ prÏemeÏny pyrotechnickyÂch vyÂrobkuÊ povazÏovanyÂch za vyÂbusÏneÂ prÏedmeÏty k vyvolaÂnõÂ sveÏtelnyÂch, poprÏõÂpadeÏ zvukovyÂch efektuÊ,
l) pomuÊckami k pouzÏitõÂ vyÂbusÏnin (daÂle jen ¹pomuÊckyª) prostrÏedky nebo zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ prÏichaÂzejõÂ do styku s vyÂbusÏninami a mohou na neÏ puÊsobit svyÂmi chemickyÂmi a fyzikaÂlnõÂmi vlastnostmi
a nebo jsou potrÏebneÂ k provedenõÂ trhacõÂch nebo
ohnÏostrojnyÂch pracõÂ.
(2) V pochybnostech, zda se jednaÂ o vyÂbusÏniny
nebo o pyrotechnickeÂ vyÂrobky, rozhodne Ministerstvo
pruÊmyslu a obchodu. V pochybnostech, zda jde o trhacõÂ
nebo ohnÏostrojneÂ praÂce, poprÏõÂpadeÏ o pomuÊcky, rozhodne CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad.
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13a

) EvropskaÂ dohoda o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR), vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 64/1987 Sb., ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn.

13b

) NaprÏõÂklad EvropskaÂ dohoda o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR), narÏõÂzenõÂ Rady (EHS)
cÏ. 2913/92, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13b se oznacÏuje
jako poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 13c, a to vcÏetneÏ odkazu
na poznaÂmku pod cÏarou.
10. § 22 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 13c znõÂ:
¹§ 22
ObecneÂ povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami
(1) KazÏdyÂ, kdo prÏijde do styku s vyÂbusÏninami, je
povinen postupovat s nejveÏtsÏõÂ opatrnostõÂ a dodrzÏovat
prÏedpisy o naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami a naÂvody na pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin tak, aby neohrozil svoji bezpecÏnost
a bezpecÏnost jinyÂch osob a majetku.
(2) Organizace je povinna prÏi sveÂ cÏinnosti zajistit
bezpecÏnost pracovnõÂho prostrÏedõÂ a pracovnõÂch podmõÂnek prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami a pro jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ
zajistit dostatecÏneÏ srozumitelneÂ naÂvody.
(3) Organizace je povinna ucÏinit vcÏas potrÏebnaÂ
preventivnõÂ opatrÏenõÂ a bezodkladneÏ odstranÏovat stavy,
ktereÂ by mohly ohrozit jejõÂ bezpecÏnyÂ provoz nebo zaÂjmy chraÂneÏneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, zejmeÂna bezpecÏnost a ochranu zdravõÂ osob prÏi naklaÂdaÂnõÂ
s vyÂbusÏninami. Organizace je povinna zabezpecÏit vyÂbusÏniny proti zneuzÏitõÂ, ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ v souladu
s ustanovenõÂm odstavce 6.
(4) Organizace musõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami
plnit teÂzÏ povinnosti uvedeneÂ v § 6 odst. 3 põÂsm. b) azÏ
f) a h).
(5) Organizace je povinna ohlaÂsit prÏõÂslusÏneÂmu
obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu 8 dnõÂ prÏedem zahaÂjenõÂ
vyÂroby vyÂbusÏnin, jejich zpracovaÂnõÂ, nicÏenõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ, vyÂzkum, vyÂvoj a zkousÏenõÂ. Organizace je teÂzÏ povinna ohlaÂsit prÏerusÏenõÂ teÏchto cÏinnostõÂ
na dobu delsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ a ukoncÏenõÂ teÏchto cÏinnostõÂ.
OhlaÂsÏenõÂ o zahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ nebo ukoncÏenõÂ vyÂsÏe
uvedenyÂch cÏinnostõÂ musõÂ obsahovat obchodnõÂ firmu,
poprÏõÂpadeÏ naÂzev, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li
o praÂvnickou osobu, a obchodnõÂ firmu, poprÏõÂpadeÏ
jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, jednaÂ-li se o podnikajõÂcõÂ
fyzickou osobu, oznacÏenõÂ druhu cÏinnosti a podpis statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo jõÂm poveÏrÏeneÂ osoby.
(6) Organizace je povinna objekty nebo prostory
v nich, ve kteryÂch se naleÂzajõÂ vyÂbusÏniny, zajistit proti
odcizenõÂ vyÂbusÏnin a jejich vyÂbuchu. ZpuÊsob zajisÏteÏnõÂ
objektuÊ a prostor musõÂ byÂt obsazÏen jizÏ v projektoveÂ
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dokumentaci. CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
trÏõÂdy nebezpecÏõÂ vyÂbusÏnin, pozÏadavky na konstrukci
a zajisÏteÏnõÂ skladuÊ vyÂbusÏnin na povrchu a pod povrchem, pozÏadavky na konstrukci a zajisÏteÏnõÂ skladuÊ
vyÂbusÏnin u vyÂrobcuÊ a u odbeÏrateluÊ, pozÏadavky na bezpecÏnost provozu a ochranu zdravõÂ prÏi praÂci ve skladech
vyÂbusÏnin a pozÏadavky na skladovaÂnõÂ vyÂbusÏnin a zpuÊsoby jejich skladovaÂnõÂ.

(14) Proces schvalovaÂnõÂ plastickyÂch trhavin podle
odstavce 13 põÂsm. a) azÏ c) a druhy detekcÏnõÂch laÂtek
upravõÂ CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad vyhlaÂsÏkou.

(7) Organizace, ktereÂ provaÂdeÏjõÂ vyÂzkum, vyÂvoj
a zkousÏenõÂ vyÂbusÏnin, jejich vyÂrobu, skladovaÂnõÂ, nicÏenõÂ
a znesÏkodnÏovaÂnõÂ, jsou povinny zrÏõÂdit uÂtvar nebo urcÏit
odpoveÏdnou osobu pro plneÏnõÂ uÂkoluÊ na uÂseku bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci a bezpecÏnosti provozu.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13c azÏ 13f se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13d azÏ 13g, a to
vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.

(8) PrÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami se mohou pouzÏõÂvat jen technickaÂ zarÏõÂzenõÂ a pomuÊcky, ktereÂ odpovõÂdajõÂ
prÏedpisuÊm k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi
praÂci a bezpecÏnosti provozu. ZpuÊsobilost zarÏõÂzenõÂ posuzuje organizace jejich pravidelnyÂmi prohlõÂdkami,
zkousÏkami a revizemi, ktereÂ mohou provaÂdeÏt jen
k tomu opraÂvneÏneÂ a odborneÏ zpuÊsobileÂ osoby; pomuÊcky posuzuje organizace podle jejich charakteru
a pouzÏitõÂ.
(9) Organizace je povinna bezodkladneÏ oznaÂmit
Policii CÏeskeÂ republiky odcizenõÂ, ztraÂtu nebo porusÏenõÂ
naÂkladu cÏi prÏepravnõÂho obalu vyÂbusÏniny, se kterou naklaÂdaÂ.
(10) KazÏdyÂ je povinen bezodkladneÏ oznaÂmit odcizenõÂ, ztraÂtu nebo naÂlez vyÂbusÏniny anebo porusÏenõÂ
naÂkladu cÏi prÏepravnõÂho obalu vyÂbusÏniny Policii CÏeskeÂ
republiky nebo organizaci, jde-li o vyÂbusÏninu, s kterou
organizace naklaÂdaÂ.
(11) PrÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami jsou osoby nezuÂcÏastneÏneÂ prÏi teÏchto cÏinnostech povinny se rÏõÂdit pokyny osoby, kteraÂ naklaÂdaÂ s vyÂbusÏninami, a respektovat
jejõÂ pokyny k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti zÏivota, zdravõÂ osob
a ochrany majetku.
(12) PrÏi trhacõÂch pracõÂch nebo prÏi ohnÏostrojnyÂch
pracõÂch jsou vlastnõÂci nemovitostõÂ, nebo jejich spraÂvci
nebo uzÏivateleÂ povinni strpeÏt opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti zÏivota, zdravõÂ osob a ochrany majetku, vcÏetneÏ
umõÂsteÏnõÂ vyÂstrazÏnyÂch nebo informativnõÂch tabulõÂ.
(13) Je zakaÂzaÂno prÏedaÂvat, nabyÂvat, prÏepravovat,
dovaÂzÏet nebo vyvaÂzÏet nebo uvaÂdeÏt na trh plastickeÂ
trhaviny, ktereÂ neobsahujõÂ detekcÏnõÂ laÂtky13c); tento zaÂkaz se nevztahuje na plastickeÂ trhaviny, ktereÂ jsou
a) prÏipravovaÂny nebo drzÏeny v omezeneÂm mnozÏstvõÂ
vyÂlucÏneÏ pro uÂcÏely naÂlezÏiteÏ schvaÂleneÂho veÏdeckeÂho
vyÂzkumu, vyÂvoje nebo zkousÏek novyÂch nebo pozmeÏneÏnyÂch trhavin,
b) prÏipravovaÂny nebo drzÏeny v omezeneÂm mnozÏstvõÂ
vyÂlucÏneÏ pro uÂcÏely naÂlezÏiteÏ schvaÂleneÂho vyÂcviku
v detekci trhavin anebo vyÂroby nebo zkousÏek zarÏõÂzenõÂ pro detekci trhavin,
c) prÏipravovaÂny nebo drzÏeny v omezeneÂm mnozÏstvõÂ

vyÂlucÏneÏ pro naÂlezÏiteÏ schvaÂleneÂ uÂcÏely kriminalistickyÂch a soudnõÂch veÏd.

13c

) UÂmluva o znacÏkovaÂnõÂ plastickyÂch trhavin pro uÂcÏely detekce, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 6/2003 Sb. m. s.ª.

11. § 23 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 13d znõÂ:
¹§ 23
VyÂroba vyÂbusÏnin a pomuÊcek
(1) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu vydaÂvaÂ zaÂvazneÂ stanovisko k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ koncesovaneÂ zÏivnosti na vyÂzkum, vyÂvoj, vyÂrobu, nicÏenõÂ, znesÏkodnÏovaÂnõÂ, zpracovaÂnõÂ, naÂkup a prodej vyÂbusÏnin podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13d). PrÏi vydaÂnõÂ stanoviska Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu posuzuje, zda
organizace pro provozovaÂnõÂ pozÏadovaneÂ cÏinnosti
vlastnõÂ nebo maÂ zajisÏteÏn prÏõÂstup ke schvaÂleneÂmu zarÏõÂzenõÂ a vybavenõÂ potrÏebneÂmu pro vykonaÂvaÂnõÂ teÂto cÏinnosti, a vlastnõÂ, nebo maÂ zajisÏteÏn prÏõÂstup k objektuÊm,
ktereÂ byly pro provozovaÂnõÂ pozÏadovaneÂ cÏinnosti povoleny podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona3c).
(2) Organizace, kteraÂ vyraÂbõÂ, zpracovaÂvaÂ, zhotovuje nebo dovaÂzÏõÂ vyÂbusÏniny nebo pomuÊcky, je povinna
odbeÏrateli
a) prÏedat doklad o vlastnostech a jakosti dodaÂvaneÂ
pomuÊcky,
b) prÏilozÏit k dodaÂvaneÂ vyÂbusÏnineÏ doklad o jejõÂch
vlastnostech a naÂvod k jejõÂmu pouzÏõÂvaÂnõÂ.
(3) Povinnost prÏilozÏit naÂvod podle odstavce 2
põÂsm. b) maÂ i odbeÏratel, kteryÂ dodaÂvaÂ vyÂbusÏniny a pomuÊcky dalsÏõÂmu odbeÏrateli.
(4) OdbeÏratel je povinen dodrzÏovat naÂvod k pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin a pomuÊcek, seznaÂmit s jeho obsahem
prÏõÂslusÏneÂ pracovnõÂky a o tomto seznaÂmenõÂ porÏõÂdit zaÂznam.
(5) VysokeÂ sÏkoly mohou provaÂdeÏt vyÂzkum, vyÂvoj, zkousÏenõÂ, laboratornõÂ vyÂrobu, nicÏenõÂ, znesÏkodnÏovaÂnõÂ a zpracovaÂnõÂ vyÂbusÏnin prÏi plneÏnõÂ svyÂch pedagogickyÂch uÂkoluÊ v raÂmci akreditovaneÂho studijnõÂho programu a veÏdecko vyÂzkumnyÂch a expertiznõÂch uÂkoluÊ.
VysokeÂ sÏkoly mohou tyto cÏinnosti vykonaÂvat za podmõÂnky, zÏe
a) oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu
do 30 dnuÊ od zahaÂjenõÂ akademickeÂho roku druhy
a plaÂnovaneÂ mnozÏstvõÂ vyÂbusÏnin, se kteryÂmi budou
podle studijnõÂch a veÏdecko vyÂzkumnyÂch plaÂnuÊ
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a prÏedpoklaÂdaneÂ expertiznõÂ cÏinnosti v daneÂm akademickeÂm roce naklaÂdat,
b) do 15 dnuÊ po ukoncÏenõÂ akademickeÂho roku
oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂmu obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu
skutecÏneÂ mnozÏstvõÂ a druhy vyÂbusÏnin podle põÂsmene a), vcÏetneÏ toho, jak s nimi bylo nalozÏeno.
(6) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad stanovõÂ vyhlaÂsÏkou pozÏadavky k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi
praÂci a bezpecÏnosti provozu prÏi vyÂrobeÏ, zpracovaÂvaÂnõÂ,
vyÂvoji, vyÂzkumu a zkousÏenõÂ, pouzÏõÂvaÂnõÂ, nicÏenõÂ nebo
znesÏkodnÏovaÂnõÂ vyÂbusÏnin.
13d

) § 52 odst. 1 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13d azÏ 13h se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13e azÏ 13i, a to vcÏetneÏ
odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
12. § 24 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 13e znõÂ:
¹§ 24
UvaÂdeÏnõÂ vyÂbusÏnin a pomuÊcek na trh
(1) VyÂbusÏniny a pomuÊcky se uvaÂdeÏjõÂ na trh podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ13e), pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak. K vyÂbusÏninaÂm urcÏenyÂm k naklaÂdaÂnõÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky musõÂ byÂt prÏilozÏen naÂvod
k pouzÏitõÂ v cÏeskeÂm jazyce. Pokud tento zaÂkon nebo
jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ pozÏadavky na naÂvod k pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin, neuplatnõÂ se tyto pozÏadavky na vyÂrobky, ktereÂ byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v neÏktereÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie v souladu s jeho
praÂvnõÂmi prÏedpisy, za prÏedpokladu, zÏe prÏilozÏenyÂ naÂvod
zarucÏuje mõÂru ochrany opraÂvneÏneÂho zaÂjmu odpovõÂdajõÂcõÂ mõÂrÏe, jejõÂzÏ dosazÏenõÂ sleduje tento zaÂkon nebo jinyÂ
praÂvnõÂ prÏedpis. Pokud naÂvod k pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
neodpovõÂdaÂ pozÏadavkuÊm praÂvnõÂch prÏedpisuÊ CÏeskeÂ republiky, je organizace povinna odstranit zjisÏteÏneÂ nedostatky a naÂvod k pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin uveÂst do souladu
s teÏmito prÏedpisy. PyrotechnickeÂ vyÂrobky se uvaÂdeÏjõÂ na
trh podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(2) Byla-li posouzena shoda osobou autorizovanou k posuzovaÂnõÂ shody, kteraÂ nemaÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky oveÏrÏen soulad naÂvodu k pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin s pozÏadavky stanovenyÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy CÏeskeÂ republiky praÂvnickou osobou, kteraÂ
je soucÏasneÏ poveÏrÏena k posuzovaÂnõÂ shody vyÂbusÏnin
a pomuÊcek podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ13e).
Do doby odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ v naÂvodu k pouzÏõÂvaÂnõÂ
vyÂbusÏnin nelze s vyÂbusÏninami na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky naklaÂdat.
13e

) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 358/2001 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ
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pozÏadavky na vyÂbusÏniny pro civilnõÂ pouzÏitõÂ prÏi jejich uvaÂdeÏnõÂ na trh, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 416/2003 Sb.ª.

13. § 25 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 25
PrÏedaÂvaÂnõÂ a nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
(1) Organizace nesmõÂ prÏedat ani nabyÂt vyÂbusÏninu
bez povolenõÂ. O vydaÂnõÂ povolenõÂ rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
organizace, kteraÂ je prÏõÂjemcem vyÂbusÏnin (daÂle jen ¹zÏadatelª). PovolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ nebo nabyÂvaÂnõÂ se nevyzÏaduje u bezdyÂmnyÂch prachuÊ, cÏerneÂho prachu a zaÂpalek, pokud jsou urcÏeny pro pouzÏitõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu1h).
(2) ZÏaÂdost o povolenõÂ k nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin mezi
organizacemi podaÂvaÂ zÏadatel podle odstavce 1 obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla organizace nebo umõÂsteÏnõÂ organizacÏnõÂ slozÏky. O vydaÂnõÂ povolenõÂ rozhoduje obvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad. ZÏadatel muÊzÏe
pozÏaÂdat o jednoraÂzoveÂ povolenõÂ k nabytõÂ vyÂbusÏnin
nebo o povolenõÂ k opakovaneÂmu nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin,
nejdeÂle vsÏak na dobu 3 let. OpakovaneÂ prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin je mozÏno povolit pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe jde o prÏedaÂvaÂnõÂ mezi tyÂmizÏ organizacemi.
(3) ZÏaÂdost o povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
z cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podaÂvaÂ zÏadatel CÏeskeÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu. O vydaÂnõÂ povolenõÂ rozhoduje CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad. ZÏadatel
muÊzÏe pozÏaÂdat o jednoraÂzoveÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin nebo o povolenõÂ k opakovaneÂmu prÏedaÂvaÂnõÂ,
nejdeÂle vsÏak na 3 roky. OpakovaneÂ prÏedaÂvaÂnõÂ je mozÏno
povolit pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe jde o prÏedaÂvaÂnõÂ mezi tyÂmizÏ
organizacemi.
(4) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je pouze zÏadatel.ª.
DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13f a 13g se zrusÏujõÂ,
a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
14. Za § 25 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 25a azÏ 25k, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 13f a 13g
zneÏjõÂ:
¹§ 25a
NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ
a nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
a)
b)
c)
d)

(1) ZÏaÂdost obsahuje
uÂdaje o zÏadateli podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu, cÏõÂslo telefonu a faxu, poprÏõÂpadeÏ elektronickou adresu (daÂle
jen ¹identifikacÏnõÂ uÂdajeª),
identifikacÏnõÂ uÂdaje organizace, kteraÂ prÏedaÂvaÂ nebo
nabyÂvaÂ vyÂbusÏniny,
identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce,
zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ nebo nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin a uvedenõÂ prÏedpoklaÂdaneÂ trasy prÏepravy vyÂbusÏnin,
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e) prÏedpoklaÂdaneÂ datum prÏedaÂvaÂnõÂ nebo nabyÂvaÂnõÂ
vyÂbusÏnin,
f) dobu, na kterou se o povolenõÂ zÏaÂdaÂ,
g) mnozÏstvõÂ (kg, kusy, m) vyÂbusÏnin, ktereÂ majõÂ byÂt
prÏedaÂvaÂny,
h) uÂplnyÂ popis vyÂbusÏnin, kteryÂ sestaÂvaÂ z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla SpojenyÂch naÂroduÊ (UN cÏõÂslo), klasifikacÏnõÂho koÂdu, obchodnõÂho naÂzvu vyÂbusÏniny,
uÂdaje, zda vyÂbusÏnina maÂ cÏi nemaÂ ¹CEª oznacÏenõÂ,
jmeÂna a adresy vyÂrobce nebo dodavatele,
i) uÂcÏel, mõÂsto pouzÏitõÂ a mõÂsto skladovaÂnõÂ vyÂbusÏnin.
(2) V prÏõÂpadeÏ povolenõÂ k opakovaneÂmu prÏedaÂvaÂnõÂ
nebo nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin zÏaÂdost nemusõÂ obsahovat
uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. c), d) a e).
(3) K zÏaÂdosti zÏadatel prÏiklaÂdaÂ
a) vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo, nenõÂ-li zÏadatel
zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku, poprÏõÂpadeÏ jineÂho obdobneÂho rejstrÏõÂku, ne starsÏõÂ nezÏ 90 dnuÊ nebo obdobnyÂ doklad
z jineÂho staÂtu a oveÏrÏenou kopii koncesnõÂ listiny,
b) prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ, maÂ-li byÂt vyÂbusÏnina uvedena
na trh v CÏeskeÂ republice poprveÂ.
§ 25b
RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ
a nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
RozhodnutõÂ obsahuje
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje zÏadatele o prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin
uvedeneÂ v § 25a odst. 1 põÂsm. a),
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje prÏedaÂvajõÂcõÂ organizace uvedeneÂ
v § 25a odst. 1 põÂsm. b),
c) dobu platnosti povolenõÂ,
d) mnozÏstvõÂ prÏedaÂvanyÂch vyÂbusÏnin (kg, kusy, m),
e) uÂdaje uvedeneÂ v § 25a odst. 1 põÂsm. h),
f) jmeÂno a adresu vyÂrobce nebo dodavatele, uÂdaje,
zda vyÂbusÏnina maÂ cÏi nemaÂ ¹CEª oznacÏenõÂ, obchodnõÂ naÂzev vyÂbusÏniny,
g) uÂcÏel, mõÂsto pouzÏitõÂ vyÂbusÏnin a mõÂsto skladovaÂnõÂ
vyÂbusÏnin,
h) dalsÏõÂ podmõÂnky, je-li to nezbytneÂ z bezpecÏnostnõÂch
zaÂjmuÊ CÏeskeÂ republiky.
§ 25c
VyÂvoz a dovoz vyÂbusÏnin
(1) K vyÂvozu vyÂbusÏnin a dovozu vyÂbusÏnin se vyzÏaduje povolenõÂ. O vydaÂnõÂ povolenõÂ rozhoduje, na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti, CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad. K zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ
povolenõÂ k vyÂvozu se vyjaÂdrÏõÂ orgaÂny uvedeneÂ v odstavci 7.
(2) ZÏaÂdost o povolenõÂ k vyÂvozu vyÂbusÏnin z CÏeskeÂ
republiky nebo o povolenõÂ k dovozu vyÂbusÏnin podaÂvaÂ
organizace, kteraÂ maÂ opraÂvneÏnõÂ k podnikaÂnõÂ na uÂzemõÂ
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CÏeskeÂ republiky podle tohoto zaÂkona nebo jinyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ13d). PovolenõÂ je mozÏno vydat k jednoraÂzoveÂmu nebo k opakovaneÂmu vyÂvozu nebo dovozu, nejdeÂle vsÏak na 3 roky. PovolenõÂ k opakovaneÂmu
dovozu nebo vyÂvozu je mozÏno vydat, jednaÂ-li se o dovoz nebo vyÂvoz mezi stejnyÂmi organizacemi.
(3) V zÏaÂdosti zÏadatel uvede
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o organizaci, kteraÂ vyÂbusÏniny
vyvaÂzÏõÂ nebo dovaÂzÏõÂ, jejõÂ cÏõÂslo telefonu a faxu, poprÏõÂpadeÏ elektronickou adresu,
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje o prÏejõÂmajõÂcõÂ organizaci,
c) identifikacÏnõÂ uÂdaje o konecÏneÂm uzÏivateli vyÂbusÏnin, je-li znaÂm,
d) identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce vyÂbusÏnin,
e) uÂplnyÂ popis dovaÂzÏenyÂch nebo vyvaÂzÏenyÂch vyÂbusÏnin, kteryÂ sestaÂvaÂ z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla spojenyÂch
naÂroduÊ (UN cÏõÂslo) a klasifikacÏnõÂho koÂdu,
f) jmeÂno a adresu sõÂdla vyÂrobce nebo dodavatele vyÂbusÏnin,
g) prÏedpoklaÂdanyÂ zpuÊsob vyÂvozu nebo dovozu vyÂbusÏnin a uvedenõÂ prÏedpoklaÂdaneÂ prÏepravnõÂ trasy,
h) prÏedpoklaÂdaneÂ datum zahaÂjenõÂ vyÂvozu nebo dovozu vyÂbusÏnin,
i) dobu platnosti povolenõÂ,
j) mnozÏstvõÂ (kg, kusy, m) vyÂbusÏnin, ktereÂ majõÂ byÂt
vyvezeny nebo dovezeny,
k) uÂcÏel, mõÂsto pouzÏitõÂ vyÂbusÏnin a mõÂsto skladovaÂnõÂ
vyÂbusÏnin,
l) prohlaÂsÏenõÂ zÏadatele, zÏe uÂdaje uvedeneÂ v zÏaÂdosti
jsou pravdiveÂ,
m) datum vyhotovenõÂ zÏaÂdosti a podpis zÏadatele o vyÂvoz nebo dovoz vyÂbusÏnin.
(4) V prÏõÂpadeÏ povolenõÂ k opakovaneÂmu dovozu
nebo vyÂvozu vyÂbusÏnin zÏaÂdost nemusõÂ obsahovat uÂdaje
uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. d) a f).
a)

b)
c)

d)

(5) K zÏaÂdosti zÏadatel prÏilozÏõÂ
vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo, nenõÂ-li zÏadatel
zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku, poprÏõÂpadeÏ jineÂho obdobneÂho rejstrÏõÂku, ne starsÏõÂ nezÏ 90 dnuÊ nebo obdobnyÂ doklad
z jineÂho staÂtu a oveÏrÏenou kopii koncesnõÂ listiny,
jde-li o vyÂvoz, MezinaÂrodnõÂ dovoznõÂ licenci (International Import Certificate) nebo CertifikaÂt
konecÏneÂho uzÏivatele (End User Certificate),
oveÏrÏenou kopii platneÂho dokladu o bezpecÏnostnõÂ
zpuÊsobilosti fyzickeÂ osoby nebo platneÂho osveÏdcÏenõÂ fyzickeÂ osoby podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu u vsÏech osob vykonaÂvajõÂcõÂch u organizace
citlivou cÏinnost podle odstavce 10,
prohlaÂsÏenõÂ, zda byla vyÂbusÏnina oznacÏena ¹CEª
a kterou notifikovanou osobou13e), poprÏõÂpadeÏ
prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ, maÂ-li byÂt vyÂbusÏnina uvedena
na trh v CÏeskeÂ republice poprveÂ.
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(6) RozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂvozu nebo dovozu
vyÂbusÏnin obsahuje
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje organizace, kteraÂ vyvaÂzÏõÂ nebo
dovaÂzÏõÂ vyÂbusÏniny, cÏõÂslo telefonu a faxu, poprÏõÂpadeÏ
elektronickou adresu,
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce vyÂbusÏnin,
c) dobu platnosti povolenõÂ,
d) mnozÏstvõÂ dovaÂzÏenyÂch nebo vyvaÂzÏenyÂch vyÂbusÏnin
(kg, kusy, m),
e) uÂplnyÂ popis vyÂbusÏnin, kteryÂ sestaÂvaÂ z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla SpojenyÂch naÂroduÊ (UN cÏõÂslo) a klasifikacÏnõÂho koÂdu, jmeÂna a adresy vyÂrobce nebo dodavatele, obchodnõÂ naÂzev a v prÏõÂpadeÏ dovozu
¹CEª oznacÏenõÂ, maÂ-li byÂt vyÂbusÏnina uvedena na
trh v CÏeskeÂ republice poprveÂ,
f) v prÏõÂpadeÏ vyÂvozu tranzitnõÂ zemeÏ, prÏes ktereÂ se
prÏeprava nepovoluje z duÊvodu mezinaÂrodnõÂ situace (embargo, vaÂlecÏnyÂ stav apod.),
g) dalsÏõÂ podmõÂnky, je-li to nezbytneÂ z bezpecÏnostnõÂch
nebo zahranicÏneÏ politickyÂch zaÂjmuÊ CÏeskeÂ republiky.
(7) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ posoudõÂ a stanovisko
bez zbytecÏneÂho odkladu, nejpozdeÏji vsÏak do 25 dnuÊ
ode dne, kdy byla zÏaÂdost o stanovisko dorucÏena, vydaÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ z hlediska zahranicÏneÏ
politickyÂch zaÂjmuÊ CÏeskeÂ republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitrÏnõÂho porÏaÂdku a bezpecÏnosti CÏeskeÂ
republiky; povolenõÂ lze vydat jen se souhlasnyÂm stanoviskem Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstva
vnitra. K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ se daÂle vyjaÂdrÏõÂ
prÏõÂslusÏnaÂ zpravodajskaÂ sluzÏba z hlediska sveÂ puÊsobnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem13g), a to
do 25 dnuÊ ode dne, kdy jõÂ byla zÏaÂdost o vyjaÂdrÏenõÂ dorucÏena, jinak se maÂ za to, zÏe s vydaÂnõÂm povolenõÂ souhlasõÂ.
(8) NevydaÂ-li orgaÂn uvedenyÂ v odstavci 7 sveÂ stanovisko ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ tõÂmto zaÂkonem, maÂ se za to, zÏe
s vyÂvozem vyÂbusÏnin souhlasõÂ.
(9) Stanoviska orgaÂnuÊ podle odstavce 7 se uchovaÂvajõÂ oddeÏleneÏ mimo spis.
(10) Citlivou cÏinnostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu je vyÂkon funkce cÏlena statutaÂrnõÂho orgaÂnu,
vyÂkon funkce prokuristy a vyÂkon funkce cÏlena dozorcÏõÂ
rady organizace, kteraÂ provaÂdõÂ vyÂvoz nebo dovoz vyÂbusÏnin podle odstavce 1.
§ 25d
Tranzit vyÂbusÏnin
(1) K tranzitu vyÂbusÏnin prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se vyzÏaduje povolenõÂ, ktereÂ muÊzÏe vydat CÏeskyÂ
baÂnÏskyÂ uÂrÏad.
(2) O povolenõÂ podle odstavce 1 zÏaÂdaÂ organizace
odpoveÏdnaÂ za tranzit. V zÏaÂdosti uvede
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a) identifikacÏnõÂ uÂdaje organizace, kteraÂ je prÏõÂjemcem
vyÂbusÏnin, cÏõÂslo telefonu a faxu, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ
elektronickou adresu,
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje organizace, kteraÂ prÏedaÂvaÂ vyÂbusÏniny, cÏõÂslo telefonu a faxu, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ elektronickou adresu,
c) identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce, cÏõÂslo telefonu a faxu,
poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ elektronickou adresu,
d) prÏedpoklaÂdaneÂ datum a trasu tranzitu vyÂbusÏniny,
uÂdaj o datu a mõÂsteÏ vstupu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o datu a mõÂsteÏ vyÂstupu z uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky,
e) dobu platnosti povolenõÂ,
f) mnozÏstvõÂ (kg, kusy, m) vyÂbusÏnin, ktereÂ majõÂ byÂt
dopravovaÂny,
g) uÂplnyÂ popis vyÂbusÏnin, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo UN, klasifikacÏnõÂ koÂd, oznacÏenõÂ vyÂrobce vyÂbusÏnin a obchodnõÂ naÂzev,
h) prohlaÂsÏenõÂ osoby odpoveÏdneÂ za tranzit vyÂbusÏnin,
zÏe uÂdaje uvedeneÂ v zÏaÂdosti jsou pravdiveÂ,
i) datum vyhotovenõÂ zÏaÂdosti a podpis fyzickeÂ osoby
opraÂvneÏneÂ jednat jmeÂnem osoby odpoveÏdneÂ za
tranzit vyÂbusÏnin.
(3) K zÏaÂdosti se prÏilozÏõÂ souhlas sousednõÂho staÂtu
se vstupem na jeho uÂzemõÂ v mõÂsteÏ vyÂstupu z CÏeskeÂ
republiky.
(4) PovolenõÂ tranzitu obsahuje
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje prÏepravce,
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce,
c) dobu platnosti povolenõÂ,
d) mnozÏstvõÂ (kg, kusy, m) vyÂbusÏnin, ktereÂ majõÂ byÂt
dopravovaÂny,
e) uÂplnyÂ popis vyÂbusÏnin, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo UN, klasifikacÏnõÂ koÂd, oznacÏenõÂ vyÂrobce vyÂbusÏnin a obchodnõÂ naÂzev,
f) uÂdaj o mõÂsteÏ vstupu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a mõÂsteÏ vyÂstupu z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; oznamovacõÂ povinnost podle § 25f odst. 2 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏena,
g) uÂdaje o trase tranzitu vyÂbusÏnin prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
(5) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad muÊzÏe v povolenõÂ tranzitu
stanovit trasu tranzitu vyÂbusÏnin prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo tranzit vyÂbusÏnin prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky zakaÂzat, je-li to oduÊvodneÏno bezpecÏnostnõÂmi
nebo zahranicÏneÏ politickyÂmi zaÂjmy CÏeskeÂ republiky
podle stanoviska UÂrÏadu pro zahranicÏnõÂ styky a informace a stanoviska Ministerstva vnitra a BezpecÏnostnõÂ
informacÏnõÂ sluzÏby.
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§ 25e
ZamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o povolenõÂ, pozastavenõÂ platnosti
povolenõÂ a odneÏtõÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ,
vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin
(1) OrgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy zÏaÂdost o povolenõÂ
zamõÂtne
a) v prÏõÂpadeÏ tranzitu, neprÏedlozÏõÂ-li osoba odpoveÏdnaÂ
za tranzit vyÂbusÏnin originaÂl dokladu o souhlasu
sousednõÂho staÂtu se vstupem na jeho uÂzemõÂ,
b) jestlizÏe organizace nebo osoba, kteraÂ jednaÂ jejõÂm
jmeÂnem, kteraÂ zÏaÂdaÂ o povolenõÂ, opakovaneÏ nebo
zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏila povinnosti stanoveneÂ v cÏaÂsti trÏetõÂ tohoto zaÂkona v dobeÏ kratsÏõÂ
nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti o povolenõÂ,
c) jestlizÏe bylo organizaci, kteraÂ zÏaÂdaÂ o povolenõÂ,
v dobeÏ kratsÏõÂ nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti
povolenõÂ odejmuto,
d) nenõÂ-li prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ nebo tranzit v souladu
s bezpecÏnostnõÂmi zaÂjmy CÏeskeÂ republiky,
e) nenõÂ-li vyÂvoz nebo dovoz vyÂbusÏnin v souladu
s bezpecÏnostnõÂmi nebo zahranicÏneÏ politickyÂmi zaÂjmy CÏeskeÂ republiky,
f) jestlizÏe organizace nemaÂ opraÂvneÏnõÂ k naklaÂdaÂnõÂ
s vyÂbusÏninami na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy rozhodne o pozastavenõÂ platnosti vydaneÂho povolenõÂ, jestlizÏe v souvislosti s prÏedaÂvaÂnõÂm a nabyÂvaÂnõÂm vyÂbusÏnin
nebo jejich vyÂvozem, dovozem nebo tranzitem zjistõÂ
vaÂzÏneÂ ohrozÏenõÂ nebo narusÏenõÂ bezpecÏnosti a zdravõÂ
osob nebo ochrany majetku. Platnost povolenõÂ muÊzÏe
byÂt pozastavena na dobu prÏimeÏrÏenou k odstraneÏnõÂ vaÂzÏneÂho ohrozÏenõÂ nebo narusÏenõÂ bezpecÏnosti a zdravõÂ
osob nebo ochrany majetku nejdeÂle vsÏak 6 meÏsõÂcuÊ. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy sveÂ rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ platnosti povolenõÂ zrusÏõÂ, jakmile pominou
duÊvody, pro ktereÂ bylo rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ platnosti povolenõÂ vydaÂno, jestlizÏe neuplynula platnost povolenõÂ.
(3) OrgaÂny staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy udeÏleneÂ povolenõÂ
mohou rozhodnutõÂm odejmout, jestlizÏe
a) povolenõÂ bylo udeÏleno na zaÂkladeÏ nepravdivyÂch
nebo neuÂplnyÂch uÂdajuÊ,
b) nebyly dodrzÏeny podmõÂnky stanoveneÂ v povolenõÂ,
c) ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ
platnosti povolenõÂ nedojde k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ, pro ktereÂ byla platnost povolenõÂ pozastavena,
d) po vydaÂnõÂ povolenõÂ vznikly prÏekaÂzÏky, pro ktereÂ
by nebylo mozÏno povolenõÂ udeÏlit.
§ 25f
InformacÏnõÂ a oznamovacõÂ povinnost
(1) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad informuje Komisi Evrop-
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skyÂch spolecÏenstvõÂ (daÂle jen ¹Komiseª) o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin ze staÂtuÊ,
ktereÂ jsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie, nebo o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o povolenõÂ tranzitu vyÂbusÏnin z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
nebo o pozastavenõÂ platnosti jizÏ vydaneÂho povolenõÂ
k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin nebo o odejmutõÂ vydaneÂho povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin.
(2) Organizace jsou povinny prÏedaÂnõÂ nebo vyÂvoz
vyÂbusÏnin mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo prÏedaÂnõÂ
nebo dovoz vyÂbusÏnin na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, anebo
tranzit vyÂbusÏnin oznaÂmit CÏeskeÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu
a soucÏasneÏ uveÂst mnozÏstvõÂ a druhy vyÂbusÏnin a mõÂsto
urcÏenõÂ vyÂbusÏnin nejpozdeÏji 5 dnuÊ prÏedem. Tato oznamovacõÂ povinnost platõÂ i prÏi prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin do
cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie. OznamovacõÂ povinnost
platõÂ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou vyÂbusÏniny prÏepravovaÂny po
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v raÂmci jedneÂ organizace.
(3) PovolenõÂ vydaneÂ obvodnõÂm baÂnÏskyÂm uÂrÏadem
k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin mezi organizacemi, ktereÂ majõÂ
sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, zasÏle tento uÂrÏad bez
zbytecÏneÂho odkladu Policii CÏeskeÂ republiky. PovolenõÂ
k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin v raÂmci EvropskeÂ unie, k vyÂvozu,
dovozu nebo k tranzitu vyÂbusÏnin vydaneÂ CÏeskyÂm baÂnÏskyÂm uÂrÏadem zasÏle tento uÂrÏad bez zbytecÏneÂho odkladu
PolicejnõÂmu prezidiu Policie CÏeskeÂ republiky, GeneraÂlnõÂmu rÏeditelstvõÂ cel a Ministerstvu vnitra. Kopii povolenõÂ k vyÂvozu vyÂbusÏnin zasÏle teÂzÏ Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ. ObdobneÏ se postupuje prÏi zamõÂtnutõÂ
zÏaÂdosti o povolenõÂ, pozastavenõÂ platnosti povolenõÂ
nebo prÏi odejmutõÂ povolenõÂ a v prÏõÂpadeÏ oznaÂmenõÂ podle odstavce 2.
(4) Organizace, kteryÂm bylo udeÏleno povolenõÂ
k opakovaneÂmu nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, jsou povinny po skoncÏenõÂ kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho pololetõÂ beÏzÏneÂho roku do 15 dnuÊ põÂsemneÏ
oznaÂmit obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu, kteryÂ povolenõÂ
vydal, mnozÏstvõÂ a druhy vyÂbusÏnin, ktereÂ byly na toto
povolenõÂ v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho pololetõÂ nabyty.
(5) Pokud subjekty uvedeneÂ v odstavci 2 majõÂ dopravnõÂ prostrÏedky k prÏemist'ovaÂnõÂ vyÂbusÏnin opatrÏeny
zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ umozÏnÏuje neprÏetrzÏiteÂ sledovaÂnõÂ jejich
pohybu, a jsou prÏihlaÂsÏeny do systeÂmu sledovaÂnõÂ jejich
pohybu a jõÂm zaregistrovaÂny, postacÏõÂ oznaÂmit prÏemist'ovaÂnõÂ vyÂbusÏnin nejpozdeÏji 24 hodin prÏed jeho zahaÂjenõÂm.
(6) Ministerstvo dopravy vydaÂ k provedenõÂ odstavce 5 prÏõÂslusÏnyÂ provaÂdeÏcõÂ prÏedpis.
§ 25g
Povinnosti organizace prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami
(1) Organizace jsou povinny
a) zajistit, aby povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu nebo k tranzitu vyÂbusÏnin bylo prÏepravovaÂno spolu s vyÂbusÏninami po celou dobu
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prÏepravy provaÂdeÏneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ13a) z mõÂsta odeslaÂnõÂ azÏ do mõÂsta urcÏenõÂ
a bylo na pozÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏeno celnõÂm orgaÂnuÊm
nebo orgaÂnuÊm Policie CÏeskeÂ republiky nebo orgaÂnuÊm staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy,
b) veÂst pruÊkaznou evidenci o prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ,
vyÂvozu nebo dovozu vyÂbusÏnin,
c) uchovaÂvat povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu nebo dovozu vyÂbusÏnin a dalsÏõÂ souvisejõÂcõÂ dokumenty nejmeÂneÏ po dobu 3 let od skoncÏenõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ k poslednõÂmu prÏedaÂvaÂnõÂ,
nabytõÂ, vyÂvozu nebo dovozu vyÂbusÏnin dosÏlo.
(2) Organizace zuÂcÏastneÏneÂ na naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami jsou povinny orgaÂnuÊm uvedenyÂm v odstavci 1
põÂsm. a) na jejich zÏaÂdost sdeÏlit vsÏechny informace tyÂkajõÂcõÂ se prÏedaÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin a prÏedlozÏit jim doklady opravnÏujõÂcõÂ organizaci
k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami prÏi teÏchto cÏinnostech.
(3) Organizace je povinna o zpuÊsobu zabezpecÏenõÂ
vyÂbusÏnin podle § 22 odst. 6, nebo zmeÏny tohoto zabezpecÏenõÂ bezodkladneÏ põÂsemneÏ uveÏdomit Policii CÏeskeÂ republiky.
(4) Organizace jsou povinny na zaÂkladeÏ vyÂzvy
orgaÂnu staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy poskytnout tomuto
orgaÂnu bezplatneÏ vyÂbusÏniny v mnozÏstvõÂ prÏimeÏrÏeneÂm
k jejich posouzenõÂ.
(5) Organizace, ktereÂ naklaÂdajõÂ s vyÂbusÏninami,
jsou povinny oznamovat obvodnõÂm baÂnÏskyÂm uÂrÏaduÊm
zmeÏny uÂdajuÊ o organizaci v rozsahu uÂdajuÊ uvedenyÂch
v § 25a odst. 1 a 2, a to nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne zmeÏny.
§ 25h
VrchnõÂ dozor a dohled nad prÏedaÂvaÂnõÂm, nabyÂvaÂnõÂm,
dovozem, vyÂvozem nebo tranzitem vyÂbusÏnin
(1) OrgaÂny staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy prÏi vyÂkonu vrchnõÂho dozoru a Policie CÏeskeÂ republiky prÏi vyÂkonu dohledu oveÏrÏujõÂ, zda je prÏedaÂvaÂnõÂ a nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin,
jejich dovoz nebo vyÂvoz nebo jejich tranzit provaÂdeÏn
pouze organizacemi, kteryÂm bylo udeÏleno povolenõÂ
podle tohoto zaÂkona, a zda je provaÂdeÏno v rozsahu
a za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂkony a vydanyÂm povolenõÂm. OrgaÂny staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy nevykonaÂvajõÂ vrchnõÂ dozor nad prÏepravou vyÂbusÏnin provaÂdeÏnou podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch mezinaÂrodnõÂ
silnicÏnõÂ prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ13a). OrgaÂny staÂtnõÂ
baÂnÏskeÂ spraÂvy prÏi vyÂkonu vrchnõÂho dozoru a Policie
CÏeskeÂ republiky prÏi vyÂkonu dohledu jsou opraÂvneÏny
pozÏadovat prÏedlozÏenõÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ,
vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin a zapisovat do
prÏõÂlohy rozhodnutõÂ uÂdaje o skutecÏnostech, ktereÂ se vaÂzÏõÂ
k jeho vyuzÏõÂvaÂnõÂ.
(2) Policie CÏeskeÂ republiky je opraÂvneÏna provaÂdeÏt kontrolu dopravnõÂch prostrÏedkuÊ prÏevaÂzÏejõÂcõÂch vyÂ-
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busÏniny, uÂplnosti naÂkladu a prÏepravnõÂch a pruÊvodnõÂch
listin.
(3) Pro zabezpecÏenõÂ dohledu nad prÏepravou vyÂbusÏnin poskytne bez zbytecÏneÂho odkladu CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad PolicejnõÂmu prezõÂdiu Policie CÏeskeÂ republiky
a GeneraÂlnõÂmu rÏeditelstvõÂ cel zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
elektronickeÂ prÏedaÂvaÂnõÂ dat uÂdaje o povolenõÂch k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin udeÏlenyÂch podle tohoto zaÂkona nejpozdeÏji do
5 dnuÊ prÏed prÏedpoklaÂdanyÂm datem prÏepravy vyÂbusÏnin.
PolicejnõÂ prezõÂdium Policie CÏeskeÂ republiky poskytne
bez zbytecÏneÂho odkladu zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm elektronickeÂ prÏedaÂvaÂnõÂ dat CÏeskeÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu
uÂdaje o zjisÏteÏnyÂch prÏõÂpadech porusÏenõÂ podmõÂnek v povolenõÂch udeÏlenyÂch podle tohoto zaÂkona.
(4) PrÏi zabezpecÏenõÂ dohledu nad prÏepravou vyÂbusÏnin je Policie CÏeskeÂ republiky opraÂvneÏna zakaÂzat
rÏidicÏi vozidla, ktereÂ prÏepravuje vyÂbusÏniny, jõÂzdu na nezbytneÏ nutnou dobu nebo mu urcÏit trasu jõÂzdy, vyzÏaduje-li to bezpecÏnost prÏepravy vyÂbusÏnin nebo jinyÂ verÏejnyÂ zaÂjem.
§ 25i
ZajisÏteÏnõÂ a zabraÂnõÂ vyÂbusÏnin
(1) JestlizÏe Policie CÏeskeÂ republiky zjistõÂ skutecÏnosti, ktereÂ nasveÏdcÏujõÂ, zÏe prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvoz,
dovoz nebo tranzit vyÂbusÏnin nenõÂ uskutecÏnÏovaÂn v souladu s tõÂmto zaÂkonem nebo s podmõÂnkami stanovenyÂmi v povolenõÂ, je opraÂvneÏna takoveÂ vyÂbusÏniny zajistit.
(2) Policie CÏeskeÂ republiky uÂstneÏ oznaÂmõÂ rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ vyÂbusÏnin drzÏiteli vyÂbusÏnin nebo
jejõÂmu prÏepravci a bez zbytecÏneÂho odkladu vyhotovõÂ
põÂsemneÂ rozhodnutõÂ, ve ktereÂm bude uveden i duÊvod
zajisÏteÏnõÂ vyÂbusÏnin, popis zajisÏteÏnyÂch vyÂbusÏnin a jejich
mnozÏstvõÂ.
(3) Policie CÏeskeÂ republiky vydaÂ jejõÂmu drzÏiteli
nebo prÏepravci potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ zajisÏteÏneÂ vyÂbusÏniny a zajistõÂ jejõÂ prÏepravu do skladu Policie CÏeskeÂ republiky nebo do jineÂho skladu zpuÊsobileÂho pro
uskladneÏnõÂ vyÂbusÏnin.
(4) ZajisÏteÏnõÂ vyÂbusÏnin oznaÂmõÂ Policie CÏeskeÂ republiky bez odkladu orgaÂnu staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy,
kteryÂ vydal povolenõÂ k jejõÂmu prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, dovozu, vyÂvozu nebo tranzitu. Jsou-li vyÂbusÏniny zajisÏteÏny a nelze-li odstranit nedostatky, pro ktereÂ byly zajisÏteÏny, zahaÂjõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy rÏõÂzenõÂ o zabraÂnõÂ vyÂbusÏnin.
(5) ZajisÏteÏnõÂ vyÂbusÏnin trvaÂ do doby, nezÏ bude pravomocneÏ rozhodnuto o zabraÂnõÂ vyÂbusÏnin podle § 44c,
prÏõÂpadneÏ do doby, nezÏ bude rozhodnuto, zÏe se nejednaÂ
o porusÏenõÂ tohoto zaÂkona.
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§ 25j
(1) Organizace, ktereÂ bylo povolenõÂ k vyÂvozu
nebo dovozu udeÏleno, musõÂ toto povolenõÂ prÏedlozÏit
celnõÂmu uÂrÏadu jako deklarant, a to sama nebo prostrÏednictvõÂm prÏõÂmeÂho zaÂstupce13f).
(2) Organizace, ktereÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy pozastavil platnost povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ,
nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin, je
povinna prÏerusÏit tuto cÏinnost a povolenõÂ ulozÏit u prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy do 7 dnuÊ od pozastavenõÂ platnosti povolenõÂ.
(3) Organizace, ktereÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy odnÏal povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu vyÂbusÏnin, je povinna
ukoncÏit povolenou cÏinnost a povolenõÂ ulozÏit u prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy do 7 dnuÊ od odejmutõÂ povolenõÂ.
§ 25k
CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad stanovõÂ vyhlaÂsÏkou vzory zÏaÂdostõÂ o udeÏlenõÂ povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ, vyÂvozu, dovozu a tranzitu vyÂbusÏnin.
13f

) CÏl. 5 narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92, kteryÂm se vydaÂvaÂ
celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn.

13g

) ZaÂkon cÏ. 153/1994 Sb.ª.

15. V § 29 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) VyraÂbeÏt, zpracovaÂvat, provaÂdeÏt vyÂzkum, vyÂvoj, zkousÏenõÂ, pokusnou vyÂrobu, provaÂdeÏt nicÏenõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ vyÂbusÏnin a jejich uskladnÏovaÂnõÂ je mozÏno
pouze v objektech, ktereÂ byly pro tento uÂcÏel povoleny
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona3c).ª.
16. V § 33 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Organizace, ktereÂ naklaÂdajõÂ s vyÂbusÏninami,
musejõÂ veÂst evidenci vyÂbusÏnin tak, aby byl prÏehled
o tom, jak byly vyÂbusÏniny zõÂskaÂny, kde se nachaÂzejõÂ,
v jakeÂm mnozÏstvõÂ a komu byly prÏedaÂny nebo jak s nimi
bylo nalozÏeno.ª.
17. V § 33 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Organizace uvedeneÂ v odstavci 1 vedou evidenci vyÂbusÏnin po celou dobu, po kterou vyÂbusÏniny
drzÏõÂ, a uchovaÂvajõÂ ji jesÏteÏ nejmeÂneÏ 3 roky po skoncÏenõÂ
kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ vyÂbusÏniny vyrobily, spotrÏebovaly nebo je prÏedaly jineÂmu subjektu nebo organizaci. Tato povinnost nezanikaÂ ani ukoncÏenõÂm cÏinnosti organizace. V prÏõÂpadeÏ zaÂniku organizace prÏedaÂ
insolvencÏnõÂ spraÂvce nebo likvidaÂtor evidenci vyÂbusÏnin
prÏõÂslusÏneÂmu obvodnõÂmu baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu.ª.
18. § 34 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 18a a 18b znõÂ:
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¹§ 34
ZpuÊsobilost k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami
(1) NaklaÂdat s vyÂbusÏninami, pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak, mohou jen osoby starsÏõÂ 18 let, zpuÊsobileÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, bezuÂhonneÂ a zdravotneÏ a odborneÏ zpuÊsobileÂ.
(2) Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
nepovazÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ odsouzen pro
trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ nebo pro nedbalostnõÂ
trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ v souvislosti s naklaÂdaÂnõÂm s vojenskyÂm materiaÂlem, strÏelnyÂmi zbraneÏmi, strÏelivem nebo
vyÂbusÏninami, pokud se na neÏho nehledõÂ, jako by nebyl
odsouzen.
(3) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost osoby k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami posuzuje v prÏõÂpadeÏ zameÏstnance leÂkarÏskyÂm
posudkem leÂkarÏ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe18a), v ostatnõÂch prÏõÂpadech praktickyÂ leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ primaÂrnõÂ peÂcÏi18b).
(4) Odbornou zpuÊsobilost osob k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami, s vyÂjimkou cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 35, posuzuje organizace, u ktereÂ jsou tyto osoby v pracovnõÂm
nebo v jineÂm smluvnõÂm pomeÏru. Organizace je povinna tyto osoby prÏedem prokazatelneÏ seznaÂmit s vlastnostmi laÂtek, se kteryÂmi se pracuje, z hlediska jejich
vyÂbuchoveÂ a pozÏaÂrnõÂ bezpecÏnosti a hygienickeÂ ochrany
v rozsahu nutneÂm k bezpecÏneÂmu provaÂdeÏnõÂ pracõÂ. Odbornou zpuÊsobilost ostatnõÂch osob k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami posuzuje obvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
mõÂsta bydlisÏteÏ teÏchto osob, pokud tyto osoby nejsou
drzÏiteli opraÂvneÏnõÂ podle § 36.
18a

) § 21 zaÂkona cÏ. 48/1997 Sb., o verÏejneÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 18a zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

18b

) § 18 a 20 zaÂkona cÏ. 48/1997 Sb.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18a azÏ 18i se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18c azÏ 18k, a to
vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
19. § 36a se vcÏetneÏ nadpisu zrusÏuje.
20. § 36b vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 18c znõÂ:
¹§ 36b
Informace o organizacõÂch, ktereÂ naklaÂdajõÂ
s vyÂbusÏninami
(1) ObvodnõÂ baÂnÏskeÂ uÂrÏady vedou evidenci vydanyÂch povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a organizacõÂ, ktereÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky naklaÂdajõÂ s vyÂbusÏninami. Evidence se vede v rozsahu identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ o organizaci, kteraÂ zÏaÂdaÂ
o povolenõÂ k nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin. Tato evidence musõÂ
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byÂt pruÊbeÏzÏneÏ aktualizovaÂna a prÏedaÂvaÂna CÏeskeÂmu
baÂnÏskeÂmu uÂrÏadu.
(2) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad vede evidenci vydanyÂch
povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin, jejich vyÂvozu, dovozu
a tranzitu a organizacõÂ, kteryÂm tato povolenõÂ byla vydaÂna. Evidence se vede v rozsahu identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ
organizace, kteraÂ zÏaÂdaÂ o povolenõÂ k prÏedaÂvaÂnõÂ, vyÂvozu
nebo dovozu vyÂbusÏnin. Tato evidence musõÂ byÂt pruÊbeÏzÏneÏ aktualizovaÂna.
(3) CentraÂlnõÂ evidenci podle odstavcuÊ 1 a 2 vede
CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad.
(4) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad je povinen na zÏaÂdost PolicejnõÂho prezõÂdia Policie CÏeskeÂ republiky, UÂrÏadu pro
zahranicÏnõÂ styky a informace a BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏbeÏ umozÏnit prÏõÂstup k informacõÂm v jõÂm vedenyÂch evidencõÂch podle odstavce 3.
(5) ObvodnõÂ baÂnÏskeÂ uÂrÏady jsou povinny umozÏnit
prÏõÂstup k informacõÂm vedenyÂm podle odstavce 1 PolicejnõÂmu prezõÂdiu Policie CÏeskeÂ republiky.
(6) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad je povinen prÏedlozÏit na
zÏaÂdost Komise nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie
aktuaÂlnõÂ informace tyÂkajõÂcõÂ se organizacõÂ, ktereÂ majõÂ
opraÂvneÏnõÂ naklaÂdat s vyÂbusÏninami, pokud tomuto
prÏedlozÏenõÂ nebraÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy18c).
18c

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 412/2005 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch
informacõÂ a o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ
osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18c azÏ 18k se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18d azÏ 18l, a to vcÏetneÏ
odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
21. Za cÏaÂst trÏetõÂ se vklaÂdaÂ novaÂ cÏaÂst cÏtvrtaÂ, kteraÂ
vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18d znõÂ:
Â S T CÏ TVRTA
Â
¹CÏ A
PODZEMNIÂ OBJEKTY
§ 37
PodzemnõÂ objekty
(1) Za podzemnõÂ objekty se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏujõÂ tyto podzemnõÂ prostory vytvorÏeneÂ razÏenõÂm
a) tunely a sÏtoly, pokud jejich deÂlka prÏesaÂhne 50 m,
a tunely a sÏtoly metra,
b) kolektory, vcÏetneÏ jejich hloubenyÂch cÏaÂstõÂ a spojovacõÂch sÏachet,
c) jineÂ prostory o objemu veÏtsÏõÂm nezÏ 1000 m3 zprÏõÂstupneÏneÂ verÏejnosti nebo vyuzÏõÂvaneÂ k podnikatelskeÂ cÏinnosti,
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d) stavby pro uÂcÏely ochrany obyvatelstva,
e) kanalizacÏnõÂ stoky o sveÏtleÂm pruÊrÏezu veÏtsÏõÂm nezÏ
2 m2, pokud jejich deÂlka prÏesahuje 50 m,
f) odvodnÏovacõÂ a vodovodnõÂ sÏtoly o sveÏtleÂm pruÊrÏezu
veÏtsÏõÂm nezÏ 2 m2, pokud jejich deÂlka prÏesahuje
50 m,
g) staraÂ nebo opusÏteÏnaÂ duÊlnõÂ dõÂla zprÏõÂstupneÏnaÂ verÏejnosti.
(2) Provozovatel podzemnõÂch objektuÊ uvedenyÂch
v odstavci 1 nebo vlastnõÂk, nenõÂ-li provozovatelem, je
povinen udrzÏovat podzemnõÂ objekty v bezpecÏneÂm
stavu, ustanovit osobu k zajisÏteÏnõÂ jejich bezpecÏneÂho
stavu a provaÂdeÏt prohlõÂdky k oveÏrÏovaÂnõÂ bezpecÏneÂho
stavu podzemnõÂch objektuÊ prostrÏednictvõÂm organizace,
kteraÂ maÂ opraÂvneÏnõÂ vykonaÂvat baÂnÏskou zaÂchrannou
sluzÏbu [§ 2 põÂsm. h)].
(3) UdrzÏovaÂnõÂm bezpecÏneÂho stavu podzemnõÂch
objektuÊ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ zajisÏteÏnõÂ
vyrazÏeneÂho podzemnõÂho prostoru souborem technologickyÂch prvkuÊ proti tlaku nadlozÏõÂ, proti uvolnÏovaÂnõÂ
horniny a obdobnyÂch vlivuÊ, ktereÂ mohou narusÏit statiku podzemnõÂch prostor.
(4) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad stanovõÂ vyhlaÂsÏkou lhuÊty
pro pravidelneÂ prohlõÂdky podzemnõÂch objektuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 a zpuÊsob oveÏrÏovaÂnõÂ jejich bezpecÏneÂho stavu.
(5) OrgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy je opraÂvneÏn uklaÂdat na mõÂsteÏ povinnosti vedoucõÂ k odstraneÏnõÂ nebezpecÏnyÂch stavuÊ, zejmeÂna hrozõÂ-li bezprostrÏednõÂ nebezpecÏõÂ zÏivotu nebo zdravõÂ osob nebo znacÏnaÂ majetkovaÂ
uÂjma anebo dojde-li k naÂhleÂ havaÂrii. PrÏitom postupuje
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu18d).
(6) UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
upravujõÂcõÂch vyÂkon pozÏaÂrnõÂho dozoru nejsou dotcÏena.
18d

) § 143 zaÂkona cÏ. 500/2004 Sb., spraÂvnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18d azÏ 18l se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18e azÏ 18m, a to
vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
DosavadnõÂ cÏaÂsti cÏtvrtaÂ a paÂtaÂ se oznacÏujõÂ jako cÏaÂsti paÂtaÂ
a sÏestaÂ.
22. V § 38 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Obvody puÊsobnosti obvodnõÂch baÂnÏskyÂch
uÂrÏaduÊ jsou stanoveny v prÏõÂloze k tomuto zaÂkonu.ª.
23. V § 39 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) OrgaÂny staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy vykonaÂvajõÂ
vrchnõÂ dozor
a) nad dodrzÏovaÂnõÂm hornõÂho zaÂkona, tohoto zaÂkona
a prÏedpisuÊ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ, pokud
upravujõÂ ochranu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ lozÏisek nerostuÊ, bezpecÏnost provozu, zajisÏteÏnõÂ chraÂneÏnyÂch objektuÊ
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a zaÂjmuÊ prÏed uÂcÏinky hornickeÂ cÏinnosti a naklaÂdaÂnõÂm s vyÂbusÏninami,
b) nad dodrzÏovaÂnõÂm hornõÂho zaÂkona, tohoto zaÂkona
a prÏedpisuÊ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ a jinyÂch
obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ upravujõÂ bezpecÏnost a ochranu zdravõÂ prÏi praÂci, bezpecÏnost technickyÂch zarÏõÂzenõÂ, pozÏaÂrnõÂ ochranu
v podzemõÂ a pracovnõÂ podmõÂnky v organizacõÂch,
pokud vykonaÂvajõÂ hornickou cÏinnost nebo cÏinnost
provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem a prÏi naklaÂdaÂnõÂ
s vyÂbusÏninami,
c) nad zajisÏt'ovaÂnõÂm bezpecÏneÂho stavu podzemnõÂch
objektuÊ.ª.
24. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplnÏujõÂ
slova ¹a povoluje prÏedaÂvaÂnõÂ a nabyÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin, vyÂvoz nebo dovoz vyÂbusÏnin a tranzit vyÂbusÏnin prÏes
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republikyª.
25. V § 40 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) uklaÂdaÂ opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a ochrany
zdravõÂ prÏi praÂci a bezpecÏnosti provozu prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami a za tõÂm uÂcÏelem organizuje,
rÏõÂdõÂ a provaÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂ proveÏrky.ª.
26. V § 40 odst. 5 põÂsmeno e) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 18f znõÂ:
¹e) plnõÂ uÂkoly orgaÂnu dozoru podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona18f), jednaÂ-li se o vyÂbusÏniny a pomuÊcky, a provaÂdõÂ dozor nad tõÂm, zda pro vyÂbusÏniny byl vydaÂn
certifikaÂt ES o posouzenõÂ shody, na zaÂkladeÏ ktereÂho je na vyÂbusÏnineÏ umõÂsteÏno oznacÏenõÂ ¹CEª,
18f
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) § 18 a 19 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 71/2000
Sb.ª.

27. V § 40 se na konci odstavce 5 doplnÏujõÂ põÂsmena f) a g), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹f) stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci a bezpecÏnosti provozu
vcÏetneÏ bezpecÏnosti pouzÏõÂvanyÂch vyhrazenyÂch
i ostatnõÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami,
g) rÏõÂdõÂ a koordinuje vyÂzkum a vyÂvoj a povoluje zkusÏebnõÂ provoz zarÏõÂzenõÂ a systeÂmuÊ v raÂmci vyÂzkumu
a vyÂvoje a k tomu stanovuje podmõÂnky k zajisÏteÏnõÂ
bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci a bezpecÏnosti provozu.ª.
28. V § 40 se na konci odstavce 6 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno g), ktereÂ znõÂ:
¹g) spolupracuje s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ nebo cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie
prÏi vyÂmeÏneÏ informacõÂ tyÂkajõÂcõÂch se organizacõÂ,
ktereÂ majõÂ opraÂvneÏnõÂ naklaÂdat s vyÂbusÏninami, pokud tomu nebraÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy18h).ª.

29. V § 41 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹vyÂrobu vyÂbusÏnin a pouzÏõÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin k trhacõÂm a k ohnÏostrojnyÂm pracõÂmª nahrazujõÂ slovy ¹naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninamiª.
30. V § 41 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno l), ktereÂ znõÂ:
¹l) vedou evidenci podzemnõÂch objektuÊ.ª.
Â VNIÂ DE31. Nadpis cÏaÂsti sÏesteÂ znõÂ: ¹SPRA
LIKTYª.
32. § 44 a 44a vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹§ 44
PrÏestupky
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) provaÂdõÂ hornickou cÏinnost nebo cÏinnost provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem bez opraÂvneÏnõÂ podle § 5
odst. 2,
b) nedbaÂ nebo zneuzÏije vyÂstrazÏneÂho znamenõÂ, vyÂstrazÏneÂ nebo informativnõÂ tabule nebo vyÂstrazÏneÂho signaÂlu prÏi provaÂdeÏnõÂ trhacõÂch nebo ohnÏostrojnyÂch pracõÂ anebo je uÂmyslneÏ znicÏõÂ, posÏkodõÂ
nebo neopraÂvneÏneÏ odstranõÂ,
c) neopraÂvneÏneÏ zõÂskaÂ, prÏechovaÂvaÂ nebo pouzÏije vyÂbusÏninu anebo jinak neopraÂvneÏneÏ naklaÂdaÂ s vyÂbusÏninami,
d) neopraÂvneÏneÏ vyraÂbõÂ nebo zpracovaÂvaÂ vyÂbusÏniny
anebo provaÂdõÂ vyÂzkum, vyÂvoj nebo pokusnou vyÂrobu vyÂbusÏnin anebo sobeÏ nebo jineÂmu opatrÏuje
prostrÏedky k vyÂrobeÏ, vyÂzkumu nebo vyÂvoji vyÂbusÏnin,
e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznaÂmõÂ bezodkladneÏ
odcizenõÂ, ztraÂtu nebo naÂlez vyÂbusÏniny anebo porusÏenõÂ naÂkladu cÏi prÏepravnõÂho obalu vyÂbusÏniny
Policii CÏeskeÂ republiky nebo organizaci, jde-li
o vyÂbusÏninu, s kterou organizace naklaÂdaÂ, nebo
f) uvede vyÂbusÏninu nebo pomuÊcku na trh v rozporu
s § 24.
(2) FyzickaÂ osoba se jako osoba urcÏenaÂ organizacõÂ
k vyÂkonu hornickeÂ cÏinnosti nebo cÏinnosti provaÂdeÏneÂ
hornickyÂm zpuÊsobem dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe porusÏõÂ
pozÏadavek k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi
praÂci a bezpecÏnosti provozu vcÏetneÏ bezpecÏnosti pouzÏõÂvanyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ a pozÏaÂrnõÂ ochrany v podzemõÂ stanovenyÂ podle § 6 odst. 6, s nõÂmzÏ ho organizace seznaÂmila.
(3) Za prÏestupek lze ulozÏit pokutu do
a) 50 000 KcÏ, jde-li o prÏestupek podle odstavce 1
põÂsm. a), b) nebo e) nebo odstavce 2,
b) 100 000 KcÏ, jde-li o prÏestupek podle odstavce 1
põÂsm. c), d) nebo f).
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§ 44a
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch a podnikajõÂcõÂch
fyzickyÂch osob
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) provaÂdõÂ hornickou cÏinnost nebo cÏinnost provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem bez opraÂvneÏnõÂ podle § 5
odst. 2,
b) neopraÂvneÏneÏ zõÂskaÂ, prÏechovaÂvaÂ nebo pouzÏije vyÂbusÏninu anebo jinak neopraÂvneÏneÏ naklaÂdaÂ s vyÂbusÏninami,
c) neopraÂvneÏneÏ vyraÂbõÂ nebo zpracovaÂvaÂ vyÂbusÏniny
anebo provaÂdõÂ vyÂzkum, vyÂvoj nebo pokusnou vyÂrobu vyÂbusÏnin anebo sobeÏ nebo jineÂmu opatrÏuje
prostrÏedky k vyÂrobeÏ, vyÂzkumu nebo vyÂvoji vyÂbusÏnin,
d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznaÂmõÂ bezodkladneÏ
odcizenõÂ, ztraÂtu nebo naÂlez vyÂbusÏniny anebo porusÏenõÂ naÂkladu cÏi prÏepravnõÂho obalu vyÂbusÏniny
Policii CÏeskeÂ republiky nebo organizaci, jde-li
o vyÂbusÏninu, s kterou organizace naklaÂdaÂ,
e) uvede vyÂbusÏninu nebo pomuÊcku na trh v rozporu
s § 24, nebo
f) jako vlastnõÂk nebo provozovatel podzemnõÂch objektuÊ uvedenyÂch v § 37 odst. 1 nezajistil baÂnÏskou
zaÂchrannou sluzÏbu, pokud CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad
tuto povinnost podle § 7 odst. 4 ulozÏil.
(2) Organizace se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm,
zÏe
a) provaÂdõÂ hornickou cÏinnost nebo cÏinnost provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem bez povolenõÂ nebo
ohlaÂsÏenõÂ podle § 5 odst. 2,
b) provaÂdõÂ hornickou cÏinnost nebo cÏinnost provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem v rozporu s podmõÂnkami hornickeÂ cÏinnosti stanovenyÂmi v povolenõÂ
vydaneÂm podle § 5 odst. 2,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanovõÂ zaÂvodnõÂho
dolu nebo zaÂvodnõÂho lomu nebo ho podrÏõÂdõÂ ve
veÏcech bezpecÏneÂho nebo odborneÂho rÏõÂzenõÂ hornickeÂ cÏinnosti nebo cÏinnosti provaÂdeÏneÂ hornickyÂm zpuÊsobem jineÂmu vedoucõÂmu zameÏstnanci
organizace,
d) v rozporu s § 6 odst. 2 neucÏinõÂ vcÏas preventivnõÂ
nebo zajisÏt'ovacõÂ opatrÏenõÂ nebo neodstranõÂ nebezpecÏnyÂ stav anebo neucÏinõÂ opatrÏenõÂ v raÂmci havarijnõÂ prevence,
e) nesplnõÂ povinnost podle § 6 odst. 3,
f) nevyhovõÂ zÏaÂdosti o poskytnutõÂ pomoci podle § 7
odst. 5,
g) v rozporu s § 6 odst. 2 neucÏinõÂ opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ vzniku pozÏaÂruÊ a vyÂbuchuÊ, pruÊvaluÊ vod
a bahna, pruÊtrzÏõÂ hornin, uhlõÂ a plynuÊ, jakozÏ
i vzniku duÊlnõÂch otrÏesuÊ a erupcõÂ,
h) prÏi hornickeÂ cÏinnosti nebo cÏinnosti provaÂdeÏneÂ

i)

j)

k)

l)
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hornickyÂm zpuÊsobem pouzÏije technickeÂ zarÏõÂzenõÂ
nebo pomuÊcky v rozporu s § 8 odst. 1,
v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 pouzÏije poprveÂ vybranyÂ duÊlnõÂ stroj, zarÏõÂzenõÂ, prÏõÂstroj nebo pomuÊcku
v podzemõÂ bez povolenõÂ nebo neprovede jeho
zkousÏku,
v rozporu s § 8a odst. 3 põÂsm. a) a c) a vyhlaÂsÏkou
vydanou podle § 8a odst. 8 põÂsm. a) nebo b) nezajistõÂ prÏi uvaÂdeÏnõÂ do provozu a prÏi provozovaÂnõÂ
vyhrazenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ provedenõÂ prohlõÂdek, revizõÂ a zkousÏek odborneÏ zpuÊsobilyÂmi
osobami,
montuje, opravuje nebo provaÂdõÂ revize, zkousÏky
a prohlõÂdky vyhrazenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ,
plnõÂ naÂdoby plyny nebo vyraÂbõÂ vyhrazenaÂ tlakovaÂ
zarÏõÂzenõÂ v rozporu s § 8a odst. 3 põÂsm. b) a vyhlaÂsÏkou vydanou podle § 8a odst. 8 põÂsm. a)
nebo b), nebo
nesplnõÂ zaÂvaznyÂ prÏõÂkaz nebo opatrÏenõÂ baÂnÏskeÂho
inspektora podle § 42 odst. 2 põÂsm. b) anebo nedodrzÏuje zaÂkaz praÂce prÏescÏas, praÂce v noci nebo
praÂce zÏen a mladistvyÂch podle § 42 odst. 2
põÂsm. c).

(3) Organizace se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu daÂle
tõÂm, zÏe
a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlaÂsõÂ zpracovaÂnõÂ, nicÏenõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ, vyÂzkum, vyÂvoj
a zkousÏenõÂ vyÂbusÏnin nebo neohlaÂsõÂ prÏerusÏenõÂ
anebo ukoncÏenõÂ teÏchto cÏinnostõÂ,
b) nezajistõÂ objekty a prostory, v nichzÏ se naklaÂdaÂ
s vyÂbusÏninami, proti odcizenõÂ vyÂbusÏnin a jejich
vyÂbuchu podle § 22 odst. 6,
c) skladuje vyÂbusÏniny zpuÊsobem nebo v prostoru
nebo objektu v rozporu s pozÏadavky stanovenyÂmi
podle § 22 odst. 6,
d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznaÂmõÂ odcizenõÂ,
ztraÂtu nebo porusÏenõÂ naÂkladu cÏi prÏepravnõÂho
obalu vyÂbusÏniny, se kterou naklaÂdaÂ,
e) porusÏõÂ zaÂkaz prÏedaÂvat, nabyÂvat, prÏepravovat, dovaÂzÏet, vyvaÂzÏet nebo uvaÂdeÏt na trh plastickeÂ trhaviny, ktereÂ neobsahujõÂ detekcÏnõÂ laÂtky, nebo vyraÂbeÏt a zpracovaÂvat plastickeÂ trhaviny, ktereÂ nejsou
znacÏkovaÂny pro uÂcÏely detekce podle § 22
odst. 13,
f) jako organizace, kteraÂ vyraÂbõÂ, zpracovaÂvaÂ, zhotovuje nebo dovaÂzÏõÂ vyÂbusÏniny nebo pomuÊcky nesplnõÂ povinnost podle § 23 odst. 2,
g) prÏedaÂ vyÂbusÏninu bez povolenõÂ podle § 25 odst. 1,
nebo ji prÏedaÂ prÏesto, zÏe platnost tohoto povolenõÂ
byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
h) vyveze nebo doveze vyÂbusÏninu bez povolenõÂ podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo doveze
prÏesto, zÏe platnost povolenõÂ byla podle § 25e
odst. 2 pozastavena,
i) uskutecÏnõÂ tranzit vyÂbusÏniny prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ re-

j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
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publiky bez povolenõÂ podle § 25d odst. 1, nebo
v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi v povolenõÂ
podle § 25d odst. 4 põÂsm. c, d), f) nebo g), anebo tranzit vyÂbusÏniny prÏes uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
uskutecÏnõÂ prÏesto, zÏe platnost povolenõÂ byla podle
§ 25e odst. 2 pozastavena,
nesplnõÂ oznamovacõÂ povinnost podle § 25f
odst. 2,
jako organizace, ktereÂ bylo udeÏleno povolenõÂ
k opakovaneÂmu prÏedaÂvaÂnõÂ vyÂbusÏnin na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky nesplnõÂ oznamovacõÂ povinnost
podle § 25f odst. 4,
v rozporu s § 25g odst. 1 põÂsm. a) nezajistõÂ, aby
prÏi prÏepraveÏ vyÂbusÏniny bylo na pozÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏeno prÏõÂslusÏneÂ povolenõÂ,
nevede pruÊkaznou evidenci podle § 25g odst. 1
põÂsm. b), nebo evidence neuchovaÂvaÂ podle § 25g
odst. 1 põÂsm. c),
v rozporu s § 25g nevede pruÊkaznou evidenci vyÂbusÏnin nebo neohlaÂsõÂ zjisÏteÏneÂ rozdõÂly v evidenci
vyÂbusÏnin Policii CÏeskeÂ republiky,
urcÏõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami osoby, ktereÂ nesplnÏujõÂ pozÏadavky podle § 34,
urcÏõÂ k prÏivaÂdeÏnõÂ vyÂbusÏnin k vyÂbuchu, k jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ a nicÏenõÂ osoby v rozporu s § 35
odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 urcÏõÂ
k prÏõÂpraveÏ, odpaÂlenõÂ, znesÏkodneÏnõÂ nebo znicÏenõÂ
vyÂbusÏniny urcÏeneÂ k ohnÏostrojnyÂm pracõÂm jinou
osobu, nezÏ je odpalovacÏ ohnÏostrojuÊ nebo strÏelmistr, anebo k nicÏenõÂ nebo znesÏkodnÏovaÂnõÂ vyÂbusÏnin v procesu jejich vyÂroby nebo zpracovaÂnõÂ
vcÏetneÏ vyÂzkumu, vyÂvoje nebo pokusneÂ vyÂroby
urcÏõÂ osobu v rozporu s § 35 odst. 3 a 4.

(4) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta do
a) 1 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2 põÂsm. c), d), f), i), j) nebo k),
b) 2 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. d) nebo f), nebo podle odstavce 3
põÂsm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o) nebo p),
c) 5 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a), b), c) nebo e), podle odstavce 2 põÂsm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle
odstavce 3 põÂsm. e), g), h) nebo i).

busÏnina naÂlezÏõÂ pachateli spraÂvnõÂho deliktu a byla ke
spaÂchaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu uzÏita nebo urcÏena, anebo
byla spraÂvnõÂm deliktem zõÂskaÂna.
(2) VlastnõÂkem propadleÂ veÏci se staÂvaÂ staÂt.
§ 44c
ZabraÂnõÂ vyÂbusÏniny
(1) Nebylo-li ulozÏeno propadnutõÂ vyÂbusÏniny uvedeneÂ v § 44b odst. 1, lze rozhodnout, zÏe se takovaÂ
vyÂbusÏnina zabõÂraÂ, jestlizÏe
a) naÂlezÏõÂ pachateli, ktereÂho nelze za spraÂvnõÂ delikt
stõÂhat, nebo
b) nenaÂlezÏõÂ pachateli spraÂvnõÂho deliktu nebo mu nenaÂlezÏõÂ zcela a jestlizÏe to vyzÏaduje bezpecÏnost osob
nebo majetku.
(2) O zabraÂnõÂ veÏci nelze rozhodnout, jestlizÏe od
jednaÂnõÂ majõÂcõÂho znaky spraÂvnõÂho deliktu uplynuly dva
roky.
(3) VlastnõÂkem zabraneÂ veÏci se staÂvaÂ staÂt.
§ 44d
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ o spraÂvnõÂch deliktech
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 3 let ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 5 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) SpraÂvnõÂ delikty podle tohoto zaÂkona v prvnõÂm
stupni projednaÂvaÂ obvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad. JestlizÏe porusÏenõÂ povinnosti zjistõÂ prÏi vyÂkonu dozoru CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad, spraÂvnõÂ delikt v prvnõÂm stupni projednaÂ CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad.

(5) Za spraÂvnõÂ delikt lze samostatneÏ nebo spolu
s pokutou ulozÏit propadnutõÂ vyÂbusÏniny.ª.
PoznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20 a 20a se vcÏetneÏ odkazuÊ na
poznaÂmky pod cÏarou zrusÏujõÂ.

(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby20) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.

33. Za § 44a se vklaÂdajõÂ noveÂ § 44b azÏ 44d, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20 zneÏjõÂ:

(6) Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ orgaÂn, kteryÂ je ulozÏil.
PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.

¹§ 44b
PropadnutõÂ vyÂbusÏniny
(1) PropadnutõÂ vyÂbusÏniny lze ulozÏit, jestlizÏe vyÂ-

20

) § 2 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

34. Nad oznacÏenõÂ § 45 se vklaÂdaÂ nadpis, kteryÂ znõÂ:
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35. V § 45 odstavce 3 a 4 zneÏjõÂ:
a)

b)
c)

d)

¹(3) OrgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy muÊzÏe
narÏõÂdit vyÂrobci nebo distributorovi stazÏenõÂ vyÂbusÏniny nebo vyÂbusÏneÂho prÏedmeÏtu z trhu v prÏõÂpadeÏ,
zÏe vyÂbusÏnina nebo vyÂbusÏnyÂ prÏedmeÏt muÊzÏe ohrozit bezpecÏnost osob, zvõÂrÏat nebo majetku; v prÏõÂpadeÏ neopraÂvneÏneÂho oznacÏenõÂ vyÂbusÏniny nebo
vyÂbusÏneÂho prÏedmeÏtu znacÏkou ¹CEª nebo jinyÂm
stanovenyÂm oznacÏenõÂm se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona20b),
narÏõÂdit ulozÏenõÂ vyÂbusÏniny nebo vyÂbusÏneÂho prÏedmeÏtu do skladu vyÂbusÏnin nebo jejich znesÏkodneÏnõÂ,
vyzÏadovat od kontrolovanyÂch organizacõÂ bezuÂplatneÂ poskytnutõÂ prÏimeÏrÏeneÂho mnozÏstvõÂ vzorkuÊ
vyÂbusÏnin k posouzenõÂ bezpecÏnosti teÏchto vyÂrobkuÊ,
zajisÏt'ovat provedenõÂ rozboruÊ vzorkuÊ k oveÏrÏenõÂ jakosti a bezpecÏnosti vyÂrobkuÊ pro uÂcÏely kontroly podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ13e); pokud jde
o vyÂbusÏninu, kteraÂ nesplnÏuje stanoveneÂ pozÏadavky, hradõÂ naÂklady na provedenõÂ rozboruÊ
vzorkuÊ organizace.

(4) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 3 põÂsm. a)
a b) prÏedaÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ podle odstavce 3, Policii CÏeskeÂ republiky, pokud nerozhodl, zÏe se vyÂbusÏniny ulozÏõÂ nebo znesÏkodnõÂ.ª.
36. Za § 45 se vklaÂdaÂ novyÂ § 45a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20c znõÂ:
¹§ 45a
(1) Pokud tento zaÂkon, hornõÂ zaÂkon nebo prÏedpisy vydaneÂ k jejich provedenõÂ stanovõÂ pozÏadavky,
ktereÂ neprÏejõÂmajõÂ pozÏadavky stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂmi
prÏedpisy praÂva EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, neuplatnõÂ se
tyto pozÏadavky na vyÂrobek, kteryÂ byl vyroben nebo
uveden na trh v neÏktereÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ
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unie nebo Turecku, v souladu s jejich praÂvnõÂmi prÏedpisy, za prÏedpokladu, zÏe tento vyÂrobek zarucÏuje mõÂru
ochrany opraÂvneÏneÂho zaÂjmu odpovõÂdajõÂcõÂ mõÂrÏe, jejõÂzÏ
dosazÏenõÂ sleduje tento zaÂkon, hornõÂ zaÂkon nebo prÏedpisy vydaneÂ k jejich provedenõÂ20c).
(2) ZjistõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy
v rÏõÂzenõÂ podle § 8 odst. 3, zÏe technickeÂ zarÏõÂzenõÂ neposkytuje mõÂru ochrany rovnocennou ochraneÏ, jejõÂzÏ dosazÏenõÂ sleduje tento zaÂkon, hornõÂ zaÂkon nebo prÏedpisy
vydaneÂ k jejich provedenõÂ, rozhodne o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ k pouzÏitõÂ v podzemõÂ poteÂ, co
a) bude organizace hodlajõÂcõÂ pouzÏõÂt technickeÂ zarÏõÂzenõÂ v podzemõÂ põÂsemneÏ informovaÂna o duÊvodech,
ktereÂ pouzÏitõÂ takoveÂho technickeÂho zarÏõÂzenõÂ
v podzemõÂ braÂnõÂ,
b) prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂvy na zaÂkladeÏ
dostupnyÂch technickyÂch nebo veÏdeckyÂch poznatkuÊ maÂ za prokaÂzaneÂ, zÏe prÏevazÏujõÂ duÊvody
opraÂvneÏneÂho zaÂjmu a zÏe meÂneÏ omezujõÂcõÂ opatrÏenõÂ
pouzÏõÂt nelze,
c) organizaci hodlajõÂcõÂ pouzÏõÂt technickeÂ zarÏõÂzenõÂ
v podzemõÂ bude poskytnuta lhuÊta 20 pracovnõÂch
dnuÊ, aby se vyjaÂdrÏila ke zjisÏteÏnõÂ podle põÂsmene a)
nebo b).
20c

) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 12/1994 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na izolacÏnõÂ sebezaÂchranneÂ prÏõÂstroje s chemicky vaÂzanyÂm kyslõÂkem, vyhlaÂsÏka cÏ. 74/2002 Sb., o vyhrazenyÂch
elektrickyÂch zarÏõÂzenõÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 293/2003 Sb., o blizÏsÏõÂch
podmõÂnkaÂch a vlastnostech vyÂbusÏnin urcÏenyÂch pro pouzÏitõÂ
v rizikovyÂch podmõÂnkaÂch nebo v rizikoveÂm prostrÏedõÂ
a o prÏezkusÏovaÂnõÂ vlastnostõÂ teÏchto vyÂbusÏnin, vyhlaÂsÏka
cÏ. 415/2003 Sb., kterou se stanovõÂ podmõÂnky k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci a bezpecÏnosti provozu
prÏi svisleÂ dopraveÏ a chuÊzi.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20c azÏ 20e se oznacÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20d azÏ 20f, a to vcÏetneÏ
odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.
37. § 46 se zrusÏuje.
38. DoplnÏuje se prÏõÂloha, kteraÂ znõÂ:
¹PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 61/1988 Sb.

Obvody puÊsobnosti obvodnõÂch baÂnÏskyÂch uÂrÏaduÊ
Obvody puÊsobnosti obvodnõÂch baÂnÏskyÂch uÂrÏaduÊ se stanovõÂ takto:
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v KladneÏ pro uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy a pro uÂzemõÂ kraje StrÏedocÏeskeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v PrÏõÂbrami pro uÂzemõÂ kraje JihocÏeskeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v Plzni pro uÂzemõÂ kraje PlzenÏskeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v SokoloveÏ pro uÂzemõÂ kraje KarlovarskeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v MosteÏ pro uÂzemõÂ kraje UÂsteckeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v TrutnoveÏ pro uÂzemõÂ kraje KraÂloveÂhradeckeÂho a pro uÂzemõÂ kraje PardubickeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v BrneÏ pro uÂzemõÂ kraje VysocÏina a pro uÂzemõÂ kraje JihomoravskeÂho,
ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v OstraveÏ pro uÂzemõÂ kraje MoravskoslezskeÂho, pro uÂzemõÂ kraje OlomouckeÂho a pro
uÂzemõÂ kraje ZlõÂnskeÂho,
i) ObvodnõÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad v Liberci pro uÂzemõÂ kraje LibereckeÂho.ª.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ a zrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
1. Pokud organizace nesplnÏujõÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podmõÂnky pro naklaÂdaÂnõÂ s vyÂbusÏninami stanoveneÂ zaÂkonem cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ
cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jsou
povinny tyto povinnosti splnit do 12 meÏsõÂcuÊ ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
2. PovolenõÂ vydanaÂ CÏeskyÂm baÂnÏskyÂm uÂrÏadem na
zaÂkladeÏ § 23 odst. 2 zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ
cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, pozbyÂvajõÂ platnosti uplynutõÂm 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
3. DosavadnõÂ povolenõÂ vydanaÂ podle cÏaÂsti trÏetõÂ zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch
a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, platõÂ do doby skoncÏenõÂ
jejich platnosti.
4. Organizace, kteraÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
disponuje s plastickou trhavinou, kteraÂ neobsahuje stanovenou detekcÏnõÂ laÂtku, je povinna do 3 meÏsõÂcuÊ od dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zajistit jejõÂ oznacÏkovaÂnõÂ nebo znicÏenõÂ.

cÏ. 359/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 290/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 279/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 29/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., naÂlezu
UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 52/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 312/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 62/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 78/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 259/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 285/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 218/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb.,
zaÂkona cÏ. 362/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 47/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 436/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 559/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 586/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 95/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 379/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 392/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 57/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 76/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 80/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 115/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 134/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 181/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 213/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 216/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 225/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 226/2006 Sb., se
§ 40 vcÏetneÏ nadpisu zrusÏuje.

5. VyhlaÂsÏka cÏ. 306/2002 Sb., kterou se urcÏujõÂ obvody puÊsobnosti obvodnõÂch baÂnÏskyÂch uÂrÏaduÊ, se zrusÏuje.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
UÂCÏINNOST

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o prÏestupcõÂch

CÏl. IV

CÏl. III
V zaÂkoneÏ cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., zaÂkona

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti trÏicaÂtyÂm dnem ode
dne jeho vyhlaÂsÏenõÂ.

VlcÏek v. r.
Klaus v. r.
TopolaÂnek v. r.
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377
Â K ON
ZA
ze dne 6. prosince 2007,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 243/2000 Sb., o rozpocÏtoveÂm urcÏenõÂ vyÂnosu neÏkteryÂch danõÂ
uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkuÊm a neÏkteryÂm staÂtnõÂm fonduÊm (zaÂkon o rozpocÏtoveÂm urcÏenõÂ danõÂ),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I

cientu pro ostatnõÂ obce uvedenyÂ v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto
zaÂkonu a celkoveÂho pocÏtu obyvatel ostatnõÂch obcõÂ, a ve
jmenovateli soucÏet naÂsobkuÊ prÏõÂslusÏnyÂch prÏepocÏõÂtacõÂch
koeficientuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu
a pocÏtu obyvatel prÏipadajõÂcõÂch na hlavnõÂ meÏsto Prahu,
PlzenÏ, Ostravu, Brno a na ostatnõÂ obce.

ZaÂkon cÏ. 243/2000 Sb., o rozpocÏtoveÂm urcÏenõÂ vyÂnosu neÏkteryÂch danõÂ uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkuÊm
a neÏkteryÂm staÂtnõÂm fonduÊm (zaÂkon o rozpocÏtoveÂm
(5) Procento, kteryÂm se hlavnõÂ meÏsto Praha, PlzenÏ,
urcÏenõÂ danõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona Ostrava a Brno podõÂlejõÂ na procentnõÂ cÏaÂsti celostaÂtnõÂho
cÏ. 483/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 387/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 1/ hrubeÂho vyÂnosu danõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f) se
/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
vypocÏte jako soucÏet
a) pomeÏru celkoveÂ vyÂmeÏry katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ obce
1. V § 4 odst. 1 põÂsm. b) azÏ f) se cÏõÂslo ¹20,59ª
k celkoveÂ vyÂmeÏrÏe katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ vsÏech obcõÂ,
nahrazuje cÏõÂslem ¹21,4ª.
vyjaÂdrÏeneÂho v procentech a naÂsobeneÂho koefi2. V § 4 odstavec 2 znõÂ:
cientem 0,03,
¹(2) Procento, kteryÂm se obce, s vyÂjimkou hlavb) pomeÏru pocÏtu obyvatel obce k pocÏtu obyvatel
nõÂho meÏsta Prahy, PlzneÏ, Ostravy a Brna, (daÂle jen
vsÏech obcõÂ, vyjaÂdrÏeneÂho v procentech a naÂsobe¹ostatnõÂ obceª) podõÂlejõÂ na procentnõÂ cÏaÂsti celostaÂtnõÂho
neÂho koeficientem 0,03,
hrubeÂho vyÂnosu danõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f), se
c) pomeÏru naÂsobku prÏõÂslusÏneÂho prÏepocÏõÂtacõÂho koefivypocÏte jako soucÏet
cientu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu
a) pomeÏru celkoveÂ vyÂmeÏry katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ obce
a prÏipadajõÂcõÂho na hlavnõÂ meÏsto Prahu, PlzenÏ,
k celkoveÂ vyÂmeÏrÏe katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ vsÏech obcõÂ,
Ostravu nebo Brno a pocÏtu obyvatel hlavnõÂho
vyjaÂdrÏeneÂho v procentech a naÂsobeneÂho koefimeÏsta Prahy, PlzneÏ, Ostravy nebo Brna k soucÏtu
cientem 0,03,
naÂsobkuÊ prÏõÂslusÏnyÂch prÏepocÏõÂtacõÂch koeficientuÊ
b) pomeÏru pocÏtu obyvatel obce k pocÏtu obyvatel
uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu a pocÏtu
vsÏech obcõÂ, vyjaÂdrÏeneÂho v procentech a naÂsobeobyvatel prÏipadajõÂcõÂch na hlavnõÂ meÏsto Prahu,
neÂho koeficientem 0,03,
PlzenÏ, Ostravu, Brno a na ostatnõÂ obce, vyjaÂdrÏeneÂho v procentech a naÂsobeneÂho koeficientem
c) pomeÏru naÂsobku postupnyÂch prÏechoduÊ, vypocÏte0,94.
neÂho pro obec pomocõÂ koeficientuÊ postupnyÂch
prÏechoduÊ, k soucÏtu naÂsobkuÊ postupnyÂch prÏe(6) PrÏi stanovenõÂ pocÏtu obyvatel obce pro uÂcÏely
choduÊ vypocÏtenyÂch za ostatnõÂ obce, vyjaÂdrÏeneÂho propocÏtuÊ podle odstavcuÊ 2 azÏ 5 se vychaÂzõÂ ze stavu
v procentech a naÂsobeneÂho koeficientem 0,94 k 1. lednu beÏzÏneÂho roku uvedeneÂho v bilanci obyvatel
a daÂle naÂsobeneÂho celkovyÂm procentem, kteryÂm CÏeskeÂ republiky zpracovaneÂ CÏeskyÂm statistickyÂm uÂrÏase na cÏaÂsti celostaÂtnõÂho hrubeÂho vyÂnosu danõÂ po- dem k 1. lednu beÏzÏneÂho roku.
dle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f) podõÂlejõÂ ostatnõÂ obce;
(7) PrÏi stanovenõÂ vyÂmeÏry katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ obce
toto celkoveÂ procento se vypocÏte zpuÊsobem uvepro uÂcÏely propocÏtuÊ podle odstavcuÊ 2 azÏ 5 se vychaÂzõÂ
denyÂm v odstavci 4.ª.
z uÂdajuÊ CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho
3. V § 4 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 3 k 1. lednu beÏzÏneÂho roku.ª.
azÏ 7, ktereÂ zneÏjõÂ:
DosavadnõÂ odstavce 3 a 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 8
¹(3) Koeficienty postupnyÂch prÏechoduÊ a naÂsobky a 9.
postupnyÂch prÏechoduÊ [odstavec 2 põÂsm. c)] jsou uve4. V § 4 odstavec 9 znõÂ:
deny v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu.
(4) CelkoveÂ procento, kteryÂm se ostatnõÂ obce podõÂlejõÂ na cÏaÂsti celostaÂtnõÂho hrubeÂho vyÂnosu danõÂ podle
odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f), se stanovõÂ pomocõÂ zlomku,
v jehozÏ cÏitateli se uvede naÂsobek prÏepocÏõÂtacõÂho koefi-

¹(9) Ministerstvo financõÂ vyhlaÂsõÂ vyhlaÂsÏkou vydanou v dohodeÏ s CÏeskyÂm statistickyÂm uÂrÏadem a CÏeskyÂm
uÂrÏadem zemeÏmeÏrÏickyÂm a katastraÂlnõÂm, vzÏdy s uÂcÏinnostõÂ
od 1. zaÂrÏõÂ beÏzÏneÂho roku
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a) celkoveÂ procento, kteryÂm se ostatnõÂ obce podõÂlejõÂ
na cÏaÂsti celostaÂtnõÂho hrubeÂho vyÂnosu danõÂ podle
odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f),
b) procento, kteryÂm se jednotliveÂ obce podõÂlejõÂ na
procentnõÂ cÏaÂsti celostaÂtnõÂho hrubeÂho vyÂnosu danõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f),
c) procento, kteryÂm se jednotliveÂ obce podõÂlejõÂ na
vyÂnosu daneÏ podle odstavce 1 põÂsm. i), stanoveneÂ

v zaÂvislosti na pomeÏru pocÏtu zameÏstnancuÊ v obci,
vykaÂzaneÂmu v prÏõÂloze k vyuÂcÏtovaÂnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ
ze zaÂvisleÂ cÏinnosti a z funkcÏnõÂch pozÏitkuÊ podle
zaÂkona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ9a), k celkoveÂmu pocÏtu
zameÏstnancuÊ takto vykaÂzanyÂch v CÏeskeÂ republice,
a to podle stavu k 1. prosinci bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.ª.
5. PrÏõÂloha cÏ. 2 znõÂ:

¹PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 243/2000 Sb.

Koeficienty postupnyÂch prÏechoduÊ a naÂsobky postupnyÂch prÏechoduÊ

6. PrÏõÂloha cÏ. 3 znõÂ:

¹PrÏõÂloha cÏ. 3 k zaÂkonu cÏ. 243/2000 Sb.
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CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

1. PrÏi stanovenõÂ podõÂluÊ obcõÂ na danÏovyÂch prÏõÂjmech a prÏevodu danÏovyÂch prÏõÂjmuÊ, na ktereÂ vznikl obcõÂm naÂrok do 31. prosince 2007 podle zaÂkona cÏ. 243/
/2000 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, a ktereÂ nebyly prÏevedeny do rozpocÏtuÊ
obcõÂ do 31. prosince 2007, se postupuje podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
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cÏ. 243/2000 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, vydaÂna tak, aby nabyla uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2008 s pocÏty obyvatel obcõÂ a vyÂmeÏrou
katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ obcõÂ k 1. lednu 2007 a pocÏty zameÏstnancuÊ k 1. prosinci 2006.

2. PoprveÂ bude vyhlaÂsÏka podle § 4 odst. 9 zaÂkona

CÏl. III
UÂcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2008.

VlcÏek v. r.
Klaus v. r.
TopolaÂnek v. r.
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