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Rozeslána dne 8. července 2011

Cena Kč 39,–

O B S A H:
184. Zák o n , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů
185. Zák o n , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
186. Zák o n o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními
orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
187. Zák o n , kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu
a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 184 / 2011

Strana 1866

Částka 68

184
ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta (dále jen „báňský projektant“).

Čl. I

(2) Báňský projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace (dále jen „projekt“) a za proveditelnost, technickou
úroveň a bezpečnost děl a staveb uvedených v odstavci 1, pokud byly provedeny podle jím zpracovaného projektu. Báňský projektant je povinen zpracovat
projekt v závislosti na báňsko-technických a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné
provedení a užívání uvedených děl a staveb v souladu
s jejich účelem. Statické, popřípadě jiné výpočty musí
být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li báňský projektant způsobilý některou část projektu
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat
osobu s oprávněním, popřípadě osvědčením pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí
zpracovanou část projektu; odpovědnost báňského
projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím
není dotčena.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/
/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993
Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/
/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003
Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 155/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojených sil České
republiky1b), ozbrojených bezpečnostních sborů1c),“
nahrazují slovy „ozbrojených sil, bezpečnostních
sborů,“.
Poznámky pod čarou č. 1b a 1c se zrušují.

§ 5c

2. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

Odborný znalec

„a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které
drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské
služby České republiky, Generální ředitelství cel,
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby1g),“.
3. Za § 5a se vkládají nové § 5b a 5c, které včetně
nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 znějí:
„§ 5b
Báňský projektant
(1) Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle
§ 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby
pod povrchem21) může projektovat pouze osoba

(1) Český báňský úřad ustanovuje na návrh nebo
z vlastního podnětu odborné znalce pro posuzování
stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Činnost odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů může vykonávat jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle
§ 5 odst. 3. Stejnou činnost mohou provádět i instituce
nebo odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a odst. 1.
(2) Český báňský úřad odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů, instituci nebo
odborné pracoviště odvolá, pokud se prokáže, že při
vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému porušení stanovených povinností.
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) § 23 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.“.

4. V § 6 odst. 1 větě druhé se slova „uvedené v § 5
odst. 3“ nahrazují slovy „odborné způsobilosti stanovené na základě § 5 odst. 3“, slova „a pro každý lom
závodního lomu“ se nahrazují slovy „ , pro každý lom
závodního lomu a závodního pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3“ a věta třetí se nahrazuje větou „Organizace nesmí ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem ustanovit závodnímu
dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 nadřízeného zaměstnance nebo
jim udílet pokyny.“.
5. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li organizace povinna zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4, je povinna ustanovit
pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních
nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.“.
6. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Organizace vykonávající činnost prováděnou
hornickým způsobem je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo dobývá-li
ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při
ostatních činnostech prováděných hornickým způsobem předpokládat vznik mimořádných podmínek, zejména riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru
nebo závalu, může obvodní báňský úřad s ohledem
na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím
k místním podmínkám nařídit, aby organizace zajistila
báňskou záchrannou službu.“.
7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního
dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem
podle § 3 písm. i) je dotčeným orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává
v takových řízeních závazná stanoviska.“.
8. V § 21 odst. 1 písmena f) a g) znějí:
„f) nabýváním výbušnin každé jejich získání nebo
přemístění mezi organizacemi na území České republiky,
g) předáváním výbušnin každé jejich přemístění
z území členského státu Evropské unie na území
České republiky,“.
9. V § 22 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Na vyhrazená technická zařízení a jejich používání
se při nakládání s výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.“.
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10. V § 25 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou
„Opakované nabývání výbušnin lze současně povolit
pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem.“.
11. V § 25b písmena a) a b) znějí:
„a) identifikační údaje žadatele uvedené v § 25a odst. 1
písm. a),
b) identifikační údaje organizace uvedené v § 25a
odst. 1 písm. b),“.
12. § 25f včetně nadpisu zní:
„§ 25f
Informační a oznamovací povinnost
(1) Organizace, které bylo vydáno povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, a organizace, která zajišťuje přepravu výbušnin
nevyžadující povolení vydané orgánem státní báňské
správy, je povinna oznamovat Policejnímu prezidiu
České republiky přepravu výbušnin alespoň 24 hodin
před jejím zahájením, nejpozději však do 12. hodiny
posledního pracovního dne před plánovanou přepravou. Má-li být přeprava výbušnin provedena dopravním prostředkem, který není vybaven zařízením podle
odstavce 2, je organizace povinna oznámit přepravu
výbušnin alespoň 5 dní předem. Přeprava výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích se oznamuje telefonicky podle písmene g) nejpozději 2 hodiny před
jejím zahájením. Oznámení se podává na formuláři vydaném Českým báňským úřadem. Formulář obsahuje
a) číslo povolení, datum jeho vydání a označení
orgánu státní báňské správy, který povolení vydal,
b) identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo
v rámci kterých se uskutečňuje předávání, nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin,
c) předpokládanou trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny,
d) množství a popis výbušnin, které budou přepravovány,
e) způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku
nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin
na území České republiky a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje
a registrační značky, které umožní Policii České
republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy,
f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo před-
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pokládaný datum, místo a čas vstupu na území
České republiky,
g) kontaktní telefon na Policejní prezidium České republiky.
(2) Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování
jeho pohybu v případě, že je tímto dopravním prostředkem přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti
výbušniny nebo více než 50 ks rozbušek. Po celou
dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému
sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(3) Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce 2 nebo jiných zjištěných
informací
a) zajišťuje sledování přepravy; § 25h odst. 4 platí
obdobně pro všechny způsoby přepravy,
b) poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo
osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území
České republiky.
(4) Organizace provozující dopravní prostředek
uvedený v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit Policejnímu prezidiu České republiky
každou mimořádnou událost, zejména neplánovanou
změnu trasy, poruchu dopravního prostředku, havárii
nebo překážku na trase vzniklou v průběhu přepravy
výbušnin.
(5) Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad
o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy.
(6) Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna po skončení každého kalendářního
pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznámit
orgánu státní báňské správy, který povolení vydal,
množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty, předány,
převzaty, dovezeny, vyvezeny nebo které byly předmětem tranzitu přes území České republiky, včetně
data uskutečnění příslušných činností.
(7) Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o zamítnutí žádosti o vydání
povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie
přes území České republiky, o pozastavení platnosti již
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vydaného povolení k předávání výbušnin a o odejmutí
vydaného povolení k předávání výbušnin.“.
13. V § 25h odstavec 3 zní:
„(3) Povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin zašle Český báňský úřad
bez zbytečného odkladu Generálnímu ředitelství cel,
v případě povolení vývozu pak rovněž Ministerstvu
zahraničních věcí. Obdobně Český báňský úřad postupuje při pozastavení platnosti povolení a při odejmutí
povolení.“.
14. V § 36b odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k nabývání výbušnin, evidenci odejmutých povolení, evidenci povolení s pozastavenou platností a evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami.“.
15. Za § 36c se vkládá nový § 36d, který včetně
nadpisu zní:
„§ 36d
Zacházení s pyrotechnickými výrobky
(1) Organizace je povinna dodržovat bezpečnostní a technické požadavky na skladování, prodej
a používání pyrotechnických výrobků. Na výrobu pyrotechnických výrobků se vztahují též právní předpisy
upravující oblast výbušnin.
(2) Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně
příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě
s Českým báňským úřadem stanoví vyhláškou bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné
skladování, prodej a používání, a to ve vazbě na jejich
rozdělení do tříd a kategorií, a dále vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení
o provádění ohňostroje.“.
16. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 22 zní:
„§ 37
Podzemní objekty
(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením
včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o
a) tunely a štoly metra,
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b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,
d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,
e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,
f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než
2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu
větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně
zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.
(2) Za podzemní objekty podle tohoto zákona se
nepovažují podzemní objekty, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního
předpisu22), a dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra.
(3) Bezpečným stavem podzemního objektu se
pro účely tohoto zákona rozumí stav, který neohrožuje
bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nelze-li ohrožení uvedená ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého podzemního prostoru technologickými prvky proti tlaku,
popřípadě proti uvolňování horniny nebo proti obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních
prostor. K udržování bezpečného stavu podzemního
objektu patří i zajištění podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo
zdraví škodlivých látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest v podzemí.

Strana 1869

chrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.
(6) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí
a likvidaci podzemního objektu, změny v jeho rozsahu
nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu
a změny těchto údajů.
(7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou
a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů
a způsob ověřování jejich bezpečného stavu,
b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence
podzemních objektů,
c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,
d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních
nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní
prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.
22

) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.“.

17. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) obvodní báňské úřady s působností
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního
města Prahy a kraje Středočeského,
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,

(4) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen udržovat
podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve
stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici.

4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,

(5) Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku
podzemního objektu nebo jím písemně pověřenému
provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního
objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li
riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo
závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený
provozovatel nařízenu povinnost zajistit báňskou zá-

7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,

5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,

8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.“.
18. V § 38 odstavec 2 zní:
„(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.“.
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19. V § 39 odstavec 4 zní:
„(4) Organizace, u podzemních objektů vlastník
podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské správy
kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou dále povinni poskytovat potřebnou
součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet
jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru.“.
20. V § 40 odst. 2 se slova „a povoluje předávání
a nabývání výbušnin, vývoz nebo dovoz výbušnin
a tranzit výbušnin přes území České republiky“ nahrazují slovy „a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit
výbušnin“.
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26. V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , anebo jako báňský projektant poruší
některou z povinností podle § 5b odst. 2“.
27. V § 44a odst. 1 písmeno f) zní:
„f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní některou
z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6 nebo
podle § 39 odst. 4.“.
28. V § 44a odst. 2 písmeno b) zní:
„b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle
§ 9, 10, 11, 13 nebo 19,“.
29. V § 44a odst. 2 písm. c) se slova „závodního
dolu nebo závodního lomu“ nahrazují slovy „závodního dolu, závodního lomu nebo závodního,“.
30. V § 44a odst. 2 písmeno l) zní:

21. V § 40 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl
a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale,“.
22. V § 40 odst. 5 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle horního zákona.“.
23. V § 44 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami stanovený prováděcím
právním předpisem vydaným na základě § 23
odst. 6, anebo uvede výbušninu na trh v rozporu
s § 24.“.

„l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c), nesplní
opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu,
nesplní požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo
§ 8a odst. 8 nebo požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu, skladování, prodej nebo používání pyrotechnických výrobků nebo poruší některou z povinností podle § 39 odst. 4, nebo nedodržuje zákaz
práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky
odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci stanoveným pracovněprávními
předpisy.“.
31. V § 44a odst. 3 písmeno k) zní:
„k) jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu
výbušnin, nesplní povinnost podle § 25f odst. 1, 2,
4 nebo 6,“.
32. Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb. se zrušuje.

24. V § 44 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , anebo jako báňský projektant poruší některou
z povinností podle § 5b odst. 2“.
25. V § 44 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit
pokutu až do výše 3 000 Kč.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012,
s výjimkou čl. I bodu 12, pokud jde o § 25f odst. 2,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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185
ZÁKON
ze dne 8. června 2011,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona
č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. c), § 2 odst. 1 větě druhé, § 158
odst. 4 větě třetí, § 293 odst. 2 a v § 363 odst. 1 větě
první se slova „Evropských společenství“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje
věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/
/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích
působících na úrovni Společenství a skupinách podniků
působících na úrovni Společenství (přepracované
znění).“.
3. V § 62 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 62
odst. 4, § 62 odst. 5 větě první, třetí a čtvrté, § 101
odst. 4 písm. b), § 105 odst. 1 větě první, § 108 odst. 1,
§ 108 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 108 odst. 3
úvodní části ustanovení, § 108 odst. 4 a 5 a v § 339
odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.
4. V § 62 odst. 3 se slova „organizací nebo“ nahrazují slovy „organizací a“.
5. V § 276 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle
tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, ne-

dohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném
způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni odpovídající
předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost
zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.“.
6. V § 276 odst. 3 větě první se za slovo „zaměstnavatele“ vkládají slova „nebo porušit oprávněné zájmy
zaměstnavatele nebo zaměstnanců“.
7. V § 276 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích,
které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné.“.
8. V § 276 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich
funkce.“.
9. V § 276 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Jestliže zaměstnavatel požaduje zachování
mlčenlivosti o informacích, které byly poskytnuty jako
důvěrné, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby
soud určil, že informace byla za důvěrnou označena
bez přiměřeného důvodu. Neposkytne-li zaměstnavatel
informaci, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat,
aby soud rozhodl, že je zaměstnavatel povinen informaci poskytnout.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.
10. V § 276 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Pro účely řízení uvedeného v odstavci 5 a pro
účely vymáhání plnění povinností podle části dvanácté
má rada zaměstnanců způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení. Za radu zaměstnanců jedná
její předseda nebo její pověřený člen.“.
11. V § 279 odst. 1 písm. i) a v § 280 odst. 1
písm. f) se slova „§ 294“ nahrazují slovy „§ 297
odst. 5“.
12. V § 281 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„U zaměstnavatele je možné zvolit radu zaměstnanců
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a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.“.
13. V § 282 odstavce 1 a 2 znějí:
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
23. V § 288 odstavec 5 zní:

„(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaniká dnem
uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

„(5) Skupinou zaměstnavatelů s působností na
území členských států se pro účely tohoto zákona rozumí více zaměstnavatelů spojených jedním řídícím zaměstnavatelem, která splňuje tyto požadavky:

(2) Rada zaměstnanců zaniká též dnem, kdy počet
členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.“.

a) má v členských státech dohromady alespoň 1 000
zaměstnanců,

14. V § 282 odst. 3 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „a 2“.

b) alespoň 2 zaměstnavatelé ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států mají
sídlo nebo místo podnikání nebo umístěnou organizační složku ve 2 různých členských státech a

15. V § 288 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Nadnárodními informacemi a projednáním se
pro účely tohoto zákona rozumí informování a projednání, které se týká zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států
Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru
(dále jen „členský stát“) jako celku nebo alespoň dvou
zaměstnavatelů nebo organizačních složek zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů, které se nacházejí
alespoň ve dvou členských státech. Při posouzení, zda
jde o nadnárodní informace a projednání, se přihlíží
také k rozsahu případných dopadů a úrovni řízení a zastoupení zaměstnanců.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2
až 6.

c) alespoň 1 zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jednom členském
státě a jiný zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jiném členském
státě.“.
24. V § 289 odst. 1 větě druhé se slova „členského
státu, podle kterého byl zaměstnavatel s působností na
území členského státu Evropské unie založen“ nahrazují slovy „ , kterým zaměstnavatel s působností na
území členského státu podléhá“.

17. V § 288 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Postup podle věty první musí být vymezen a prováděn
tak, aby byla zajištěna jeho účinnost a aby bylo umožněno účinné rozhodování zaměstnavatelů nebo skupiny
zaměstnavatelů.“.

25. V § 289 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou
„Nebyl-li zaměstnavatel s působností na území členských států založen podle právních předpisů členského
státu, jsou pro určení, zda se jedná o řídícího zaměstnavatele, rozhodující právní předpisy členského státu,
na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je umístěn reprezentant tohoto zaměstnavatele, a není-li reprezentant určen, jsou rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání
nebo je umístěno ústředí zaměstnavatele, který zaměstnává nejvíce zaměstnanců.“.

18. V § 288 odst. 2 poslední větě se za slovo „činností“ vkládají slova „ , nezbytné školení“.

26. V § 289 odst. 1 větě páté se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“.

19. V § 288 odst. 3 písm. a) se slova „členského
státu Evropské unie se sídlem“ nahrazují slovy „členských států se sídlem nebo místem podnikání“.

27. V § 289 odst. 2 větě druhé se za slovo „sídlo“
vkládají slova „nebo není-li umístěno“.

16. V § 288 odst. 2 větě první a třetí, § 288 odst. 3
písm. c), § 288 odst. 5, § 289 odst. 2 větě první, § 290
odst. 5 a v § 297 odst. 2 se slova „Evropské unie“ zrušují.

20. V § 288 odst. 3 písm. b) se slova „členského
státu Evropské unie“ nahrazují slovy „členských
států“.
21. V § 288 odst. 3 písm. c) se za slovo „sídlo“
vkládají slova „nebo místo podnikání“.
22. V § 288 se odstavec 4 zrušuje.

28. V § 289 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Ústředí i každý zaměstnavatel jsou povinni zaměstnancům nebo jejich zástupcům poskytnout informace
pro účely zjištění, zda je možno ustavit evropskou radu
zaměstnanců, nebo ujednat jiný postup pro nadnárodní
informace a projednání, zejména informace o počtu zaměstnanců a jejich složení a o organizační struktuře
zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů.“.
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29. V § 289 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
30. V § 289 odstavec 5 zní:
„(5) Nestanoví-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání nebo úprava členského
státu, v němž má sídlo ústředí, výhodnější podmínky,
použijí se pro účely kolektivního zastupování zaměstnanců § 276 a § 278 odst. 2 až 4 obdobně, a to pro členy
vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců
nebo zástupce zaměstnanců podle jiného ujednaného
postupu, jakož i pro zaměstnavatele. Ustanovení
§ 276 odst. 8 se použije, i když ústředí nemá sídlo nebo
není umístěno v České republice. Pro tlumočníky, překladatele, odborníky a poradce se použije § 276
odst. 4.“.
31. V § 290 odst. 2 se za slovo „zaměstnavatelů“
vkládají slova „nebo organizačních složek zaměstnavatelů“.
32. V § 290 odstavec 3 zní:
„(3) Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů působících na území členských států. Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž
má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo nebo umístění
organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za
každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového
počtu zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.“.
33. V § 290 odst. 4 se věty čtvrtá a pátá nahrazují
větou „Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, jednají za všechny zaměstnance zaměstnavatele společně, nedohodnou-li se mezi sebou jinak.“.
34. V § 291 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„Ústředí doručí informaci o složení vyjednávacího výboru a zahájení vyjednávání příslušným uznaným
evropským organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů,
se kterými Evropská komise projednává záležitosti podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.
35. V § 291 odst. 1 větě páté se za slovo „ústředím“ vkládají slova „i po jednání“.
36. V § 291 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Tito odborníci a zástupci příslušných uznaných
evropských organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů
se mohou na žádost zvláštního vyjednávacího výboru
účastnit jednání jako poradci.“.
37. V § 291 odst. 2 se slova „většinou všech hlasů
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všech členů“ nahrazují slovy „nadpoloviční většinou
hlasů všech svých členů“.
38. V § 292 větě druhé se slova „všichni členové
vyjednávacího výboru“ nahrazují slovy „členové vyjednávacího výboru, kteří přijali takové usnesení“.
39. V § 294 písmeno b) zní:
„b) způsob ustavení, složení, počet členů a délku
funkčního období evropské rady zaměstnanců;
přitom se přihlíží k zastoupení zaměstnanců podle
jejich činnosti a pohlaví,“.
40. V § 294 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „ , případně složení, podmínky jmenování, úkoly
a jednací řád výboru“.
41. V § 294 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní
úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se
informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,“.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h)
a i).
42. V § 294 písmeno i) zní:
„i) dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců, ustanovení o možnosti výpovědi, o možnosti změn ujednání, včetně přechodných ustanovení, a postup při jednání o novém ujednání.“.
43. V § 295 písm. a) se slovo „ , především“ zrušuje.
44. V § 295 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní
úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se
informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,
e) postup v případě podstatných organizačních
změn.“.
45. Za § 295 se vkládá nový § 295a, který zní:
„§ 295a
Pokud ujednání podle § 294 a 295 nevymezuje
způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy,
musí ústředí a zaměstnavatel zajistit nadnárodní infor-
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mování a projednání týkající se připravovaných opatření, která by mohla způsobit závažné změny v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích na všech
partnerských úrovních odpovídajících předmětu jednání.“.
46. V § 296 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého
členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina
zaměstnavatelů s působností na území členských států
sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve všech
členských státech dohromady.“.
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52. V § 297 se odstavec 7 zrušuje.
53. Nadpis nad § 298 se zrušuje.
54. V § 298 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Evropská rada zaměstnanců ustaví k zajištění koordinace svých činností nejvýše pětičlenný výbor, který se
skládá z předsedy a dalších členů.“.
55. V § 298 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
56. V § 298 odst. 5 se slova „může stanovit“ nahrazují slovem „stanoví“.
57. Za § 298 se vkládá nový § 298a, který včetně
nadpisu zní:

47. V § 296 se odstavec 4 zrušuje.
48. V § 297 odst. 1 větě první se slovo „zástupce“
nahrazuje slovem „zástupci“.
49. V § 297 odst. 1 se věta pátá zrušuje.
50. V § 297 odstavec 5 zní:
„(5) Nejméně jednou za kalendářní rok je ústředí
povinno na základě zprávy, kterou vypracuje,
a) informovat evropskou radu zaměstnanců o
1. organizačním uspořádání zaměstnavatele a jeho
ekonomické a finanční situaci,
2. pravděpodobném vývoji činnosti, výroby a prodeje,
3. záležitostech, které je povinno s evropskou radou zaměstnanců projednat,

„§ 298a
Postup při organizačních změnách
(1) Dojde-li k podstatným organizačním změnám
ve struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států, a neupravuje-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo jiném
postupu pro nadnárodní informace a projednání postup
v těchto případech, anebo jsou ustanovení těchto ujednání navzájem v rozporu, postupuje se obdobně podle
§ 290 odst. 2.
(2) Postupuje-li se obdobně podle § 290 odst. 2,
do vyjednávacího výboru jmenuje každá již ustavená
evropská rada zaměstnanců nebo jiní ustavení zástupci
zaměstnanců ze svých členů nejméně 3 další členy.

b) projednat s evropskou radou zaměstnanců
1. pravděpodobný vývoj zaměstnanosti, investice
a podstatné změny organizace práce a technologie,
2. zrušení nebo zánik zaměstnavatele, převod zaměstnavatele nebo části jeho činnosti, jeho důvody, podstatné důsledky a opatření vůči zaměstnancům,
3. hromadné propouštění, jeho důvody, počty,
strukturu a podmínky pro určení zaměstnanců,
s nimiž má být rozvázán pracovní poměr,
a plnění, která mají zaměstnancům příslušet
kromě plnění vyplývajících z právních předpisů.

(3) Ustavené evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu
svou činnost nekončí. Je-li to třeba, upraví svou činnost
ujednáním s ústředím. Činnost ustavených evropských
rad zaměstnanců a jiný postup pro nadnárodní informace a projednání končí uzavřením nového ujednání
s ústředím o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo
o jiném postupu. Tímto okamžikem zanikají i dříve
uzavřená ujednání.“.
58. V § 299 se slovo „298“ nahrazuje slovem
„298a“.

Ústředí zašle zprávu také zaměstnavateli.“.

59. V části třinácté v nadpisu hlavy XIX se slova
„EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ nahrazují slovy
„EVROPSKÉ UNIE“.

51. V § 297 odst. 6 větě první se slovo „které“
nahrazuje slovy „nebo mají být přijata rozhodnutí,
která“.

60. V § 363 odst. 1 se slova „§ 276 odst. 1 věta
první a odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 276 odst. 1 věta
první a odst. 2 až 6 a 8“.
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295 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

Čl. II
Přechodná ustanovení
Přístup k nadnárodním informacím podle § 288
až 299 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na
území členského státu se sídlem v České republice a na
jejich organizační složky umístěné na území České republiky, u kterých
a) v době od 5. června 2009 do 5. června 2011 byla
uzavřena nebo změněna ujednání podle § 288 až

b) ujednání podle písmene a) byla v době své platnosti změněna, doplněna nebo prodloužena,
a to až do ukončení platnosti těchto dohod. Ustanovení
§ 298a zákona č. 262/2006 Sb. ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona však platí i zde.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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186
ZÁKON
ze dne 8. června 2011
o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními
kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PRO ÚČELY
ŘÍZENÍ PŘED NĚKTERÝMI MEZINÁRODNÍMI
SOUDY A JINÝMI MEZINÁRODNÍMI
KONTROLNÍMI ORGÁNY
§1
(1) Dotčené orgány poskytují ve věcech týkajících
se jejich činnosti bezúplatně úplné, přesné a objektivní
informace a další součinnost Ministerstvu spravedlnosti
pro účely zastupování České republiky v řízení před
Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „Soud“)
na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a protokolů k ní (dále jen „Úmluva“)1)
a Ministerstvu zahraničních věcí pro účely zastupování
České republiky v řízení před Soudním dvorem Evropské unie na základě práva Evropské unie2).
(2) Dotčenými orgány, jejichž součinnost je podle
odstavce 1 potřebná pro účely řízení před Soudem
nebo Soudním dvorem Evropské unie, jsou

(3) Povinnost podle odstavce 1 mají rovněž osoby, jejichž jednání nebo opomenutí je předmětem řízení
před Soudem nebo Soudním dvorem Evropské unie,
ledaže
a) jsou samy účastníky řízení před Soudem nebo
Soudním dvorem Evropské unie,
b) poskytnutím informací a součinnosti podle odstavce 1 by došlo k porušení jejich základních práv
nebo právem chráněných zájmů, nebo
c) potřebné informace a součinnost si Česká republika může opatřit jinak.
(4) Povinnost podle odstavce 1 mají rovněž fyzické osoby, které se dříve podílely na činnosti dotčeného orgánu podle odstavce 2 nebo na činnosti osoby
podle odstavce 3, pokud od těchto orgánů nebo osob
požadovanou součinnost nelze získat.
(5) Fyzická osoba, která poskytla požadovanou
součinnost podle odstavce 4, má nárok na náhradu
účelně vynaložených hotových výdajů s tím spojených.
Nárok je třeba uplatnit do 1 měsíce od poskytnutí součinnosti u orgánu, který o ni požádal; jinak nárok zaniká.

a) soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy
a samosprávy, jakož i další orgány veřejné moci,

§2

b) osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy,

(1) Poskytování informací a další součinnosti ve
smyslu § 1 zahrnuje zejména

c) osoby, kterým byla zákonem nebo smlouvou svěřena pravomoc závazně rozhodovat o právech
a povinnostech jiných osob3).

a) zaslání nebo sdělení informací o okolnostech případu a předložení nebo zaslání listin a dalších podkladů nezbytných pro objasnění skutkových

1

) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného
pod č. 243/1998 Sb., a Protokolu č. 14, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb. m. s.
Dodatkový protokol a Protokoly č. 4, 6 a 7, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného pod
č. 243/1998 Sb.
Protokol č. 13, vyhlášený pod č. 114/2004 Sb. m. s.

2

) Čl. 19 Smlouvy o Evropské unii (konsolidované znění).

3

) Například zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
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a právních otázek souvisejících s údajným porušením Úmluvy nebo práva Evropské unie,
b) zaslání spisu vztahujícího se k případu anebo jeho
kompletní kopie nebo kopie jeho příslušné části,
včetně soudních spisů a evidenčních pomůcek vedených soudy, popřípadě umožnění nahlédnout
do spisu a pořizovat z něho opisy a výpisy,
c) předložení stanoviska k možnostem smírného
urovnání záležitosti, popřípadě zajištění účasti
v jednání zahájeném za účelem dosažení dohody
o podmínkách takového urovnání v případě stížnosti v souvislosti s údajným porušením Úmluvy,
d) předložení stanoviska ve věci postoupení případu
Velkému senátu Soudu v případě stížnosti v souvislosti s údajným porušením Úmluvy,
e) zajištění přímé konzultace s osobami, které se případem zabývaly nebo zabývají v rámci plnění
svých služebních nebo pracovních úkolů.
(2) Povinnost obecných soudů poskytovat informace a další součinnost podle odstavce 1 plní předsedové soudů. Při plnění této povinnosti nesmí dojít k porušení Ústavou zaručené nezávislosti soudců4).
§3
(1) Dotčené orgány jsou povinny poskytovat informace a další součinnost podle § 2 Ministerstvu spravedlnosti nebo Ministerstvu zahraničních věcí na základě jejich žádosti a ve lhůtě jimi stanovené nebo jinému ministerstvu na jeho žádost a v jím stanovené
lhůtě, pokud jiné ministerstvo plní povinnosti stanovené tímto zákonem.
(2) Ve vztahu k osobám, na které se podle ustanovení jiných právních předpisů vztahuje povinnost
mlčenlivosti5), mají Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí pro účely tohoto zákona
stejné postavení jako soud.
§4
Příslušné dotčené orgány bez zbytečného odkladu
provedou veškerá potřebná individuální a obecná opatření s cílem ukončit porušování Úmluvy nebo práva
Evropské unie zjištěného v konečném rozsudku Soudu
nebo Soudního dvora Evropské unie a zabránit dalšímu
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porušování Úmluvy nebo práva Evropské unie z obdobných důvodů, pro které Soud nebo Soudní dvůr
Evropské unie konstatoval jeho porušení. Na žádost
Ministerstva spravedlnosti nebo Ministerstva zahraničních věcí a ve lhůtě jimi stanovené dotčené orgány písemně sdělí, jaká konkrétní opatření za tímto účelem
přijaly nebo navrhly, popřípadě hodlají přijmout nebo
navrhnout, včetně předpokládaného časového harmonogramu jejich přijetí.
§5
(1) Vydá-li Soud nebo Soudní dvůr Evropské unie
předběžné opatření, jímž ukládá České republice něco
vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet, vyrozumí
Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo zahraničních věcí příslušný dotčený orgán nebo osobu, jejíž
součinnost je potřebná pro splnění povinnosti, o této
povinnosti České republiky a o obecných a individuálních opatřeních, které tento orgán nebo osoba má učinit ke splnění této povinnosti.
(2) Příslušný dotčený orgán nebo osoba, jejíž součinnost je potřebná pro splnění povinnosti, jsou povinny provést bez zbytečného odkladu veškerá opatření podle odstavce 1 potřebná ke splnění povinnosti
uložené předběžným opatřením Soudu nebo Soudního
dvora Evropské unie.
(3) Jestliže příslušný dotčený orgán podle § 1
odst. 2 písm. b) a c) nebo osoba, jejíž součinnost je
potřebná pro splnění povinnosti, neprovedou opatření
podle odstavce 1 tak, aby byla povinnost České republiky splněna ve lhůtě stanovené v předběžném opatření Soudu, podá Česká republika soudu návrh na vydání rozhodnutí6) k zajištění splnění povinnosti.
§6
(1) Povinnosti poskytnout informace a další součinnost podle § 1 až 5 platí obdobně i pro účely řízení
před Výborem OSN pro lidská práva a pro účely zastupování České republiky v řízení s Evropskou komisí
podle příslušných ustanovení Smlouvy o fungování
Evropské unie, včetně řízení, která těmto řízením předcházejí.
(2) Splnění povinností podle tohoto zákona se

4

) Čl. 82 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

5

) Například § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

6

) § 200v zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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mohou postupem stanoveným pro Ministerstvo spravedlnosti domáhat i další orgány, které zastupují
Českou republiku v řízení o individuálních případech
před jinými mezinárodními orgány kontrolujícími dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských
práv, vyplývají-li tyto závazky pro Českou republiku
z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu.
§7
Zrušovací ustanovení
Zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací
a další součinnosti pro účely řízení před Evropským
soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro
lidská práva, se zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
§8
V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/
/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001
Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001
Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
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/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/
/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/
/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/
/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb. zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb. a zákona
č. 139/2011 Sb., se za § 200u vkládá nový § 200v, který
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 101 zní:
„§ 200v
Řízení o plnění povinností z předběžného opatření
Evropského soudu pro lidská práva
(1) Ukládá-li předběžné opatření vydané Evropským soudem pro lidská práva na základě Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod101) České
republice povinnost něco vykonat, něčeho se zdržet
nebo něco snášet, a splnění této povinnosti nemůže
Česká republika zajistit bez součinnosti jiných osob,
vydá soud na návrh České republiky rozhodnutí, kterým se zajistí splnění povinnosti vyplývající z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva.
(2) Účastníky řízení jsou Česká republika a ten,
vůči němuž návrh směřuje. Za Českou republiku jedná
Ministerstvo spravedlnosti.
(3) K řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je
obecný soud toho, vůči němuž návrh směřuje.
(4) O návrhu rozhodne soud neprodleně, nejpoz-
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ději do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Soud usnesením účastníku uloží, aby poskytl
součinnost nezbytnou k zajištění splnění povinnosti
vyplývající z předběžného opatření Evropského soudu
pro lidská práva.

hlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného pod č. 243/1998 Sb., a Protokolu č. 14, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb. m. s.
Dodatkový protokol a Protokoly č. 4, 6 a 7, vyhlášené pod
č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného pod
č. 243/1998 Sb.
Protokol č. 13, vyhlášený pod č. 114/2004 Sb. m. s.“.

(6) Povinnost součinnosti podle odstavce 5 trvá
do doby, než zaniknou účinky předběžného opatření
Evropského soudu pro lidská práva. O zániku účinků
předběžného opatření vydaného Evropským soudem
pro lidská práva vyrozumí Ministerstvo spravedlnosti
povinnou osobu.
101

) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vy-
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§9
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty,
o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými
diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.
a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 se slova „nebo zpravodajským“
nahrazují slovy „a zpravodajským“.
2. V § 6 odst. 2 se slova „k žádosti správce daně“
nahrazují slovy „na žádost“.
3. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Osoba žádající o registraci odpovídá za správnost
a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci
a za pravost předložených dokladů.“.
4. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Osoba žádající o zvláštní registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci
a za pravost předložených dokladů.“.
5. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1
nebo 2, odpovídá za správnost údajů v ní vedených.“.
6. V části první hlava VII včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 14 zní:
„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 34
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu
surové diamanty v rozporu s nařízením,

b) nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci
nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely
registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo
předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo
padělané nebo pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení
podle § 32.
(2) Za přestupek lze uložit
a) pokutu do 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci,
jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) pokutu do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. d) až f).
§ 35
Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu
surové diamanty v rozporu s nařízením,
b) nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo
zvláštní registrace v rozporu s § 27 odst. 1 a § 28
odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede
v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé
údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé
nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo
předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo
padělané nebo pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových dia-
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§ 37

mantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení
podle § 32.
(2) Za správní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. d) až f).
(3) Za správní delikty právnické nebo podnikající
fyzické osoby lze samostatně nebo společně s pokutou
uložit propadnutí věci, jestliže věc náleží pachateli
správního deliktu a byla
a) ke spáchání správního deliktu užita, nebo
b) správním deliktem získána nebo nabyta za věc
správním deliktem získanou.
(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci
v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
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Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Celní ředitelství Praha.
(5) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto
zákona zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno
do 1 roku ode dne, kdy se o něm Celní ředitelství Praha
dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho
spáchání došlo.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(5) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§ 36

14

Zabrání věci

) Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.“.

7. § 38 až 40 se zrušují.

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 34
odst. 2 nebo § 35 odst. 3, lze rozhodnout, že se věc
zabírá, jestliže
a) náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle
§ 35 odst. 1 stíhat,
b) nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 35
odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela,
c) náleží fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní
jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,
d) nenáleží fyzické osobě, která byla za protiprávní
jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.
(2) O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí
6 let od spáchání správního deliktu podle § 34 odst. 1
nebo § 35 odst. 1.
(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení ve věci správních deliktů podle zákona
č. 440/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti
s ním související se posuzují podle zákona č. 440/2003
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, není-li právní úprava uvedená v zákoně č. 440/
/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pro osobu, která se dopustila správního
deliktu, příznivější.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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