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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 76

Rozeslána dne 19. července 2011

Cena Kč 20,–

O B S A H:
212. Zák o n , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
213. Zák o n o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové
munice)
214. Zák o n , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
215. Zák o n , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
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212
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I

3. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „nad 50 000
obyvatel“ vkládají slova „ , ve statutárních městech16e).
16e

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb.,
zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/
/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona
č. 30/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7
odst. 1 nebo 2 v rozsahu půdorysu těchto staveb,“.
2. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za
každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících
pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní
a vodní hospodářství

1,00 Kč,

2. průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku, ostatní zemědělskou
výrobu a ostatní podnikatelskou
činnost

5,00 Kč,

b) stavebních pozemků

2,00 Kč,

c) ostatních ploch

0,20 Kč,

d) zastavěných ploch a nádvoří

0,20 Kč.“.

) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).“.

4. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný
v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je
zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé
nosné konstrukce.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým
podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy
výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.“.
5. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Předmětem daně ze staveb dále nejsou stavby
zpevněných ploch pozemků.“.
6. V § 11 odst. 2 větě první se slova „až e)“ nahrazují slovy „až c) a e)“.
7. V § 11 odst. 3 písm. a) se za slova „nad 50 000
obyvatel“ vkládají slova „ , ve statutárních městech16e)“.
8. V § 13a odst. 1 větě třetí se slovo „založí“ nahrazuje slovy „nemusí obsahovat odůvodnění, založí
se“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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213
ZÁKON
ze dne 21. června 2011
o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice
a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

čení kazetové munice a za účelem vývoje prostředků
proti kazetové munici.

§1

§4

Předmět úpravy

Zničení kazetové munice

Tento zákon upravuje povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem použití, vývoje,
výroby, skladování a převodu kazetové munice stanoveným k provedení Úmluvy o kazetové munici (dále
jen „Úmluva“).
§2
Zákaz kazetové munice
(1) Zakazuje se používat kazetovou munici nebo
její součástky.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazuje se
a) vyvíjet a vyrábět kazetovou munici nebo její součástky,
b) nabývat, vlastnit, držet, skladovat a shromažďovat
kazetovou munici nebo její součástky,
c) převádět kazetovou munici nebo její součástky
a obchodovat s nimi,
d) napomáhat, podporovat či nutit kohokoli, aby se
zabýval zakázanými činnostmi podle odstavce 1
nebo podle písmen a) až c).
(3) Zakazuje se používat a převádět patentová
práva na výrobu kazetové munice nebo jejích součástek
a práva k patentům na výrobní postupy určené pro
výrobu kazetové munice nebo jejích součástek.
§3
Povolené nakládání s kazetovou municí
Česká republika zastoupená Ministerstvem obrany
(dále jen „ministerstvo“) může nabývat, mít v držení
nebo převést na jinou smluvní stranu Úmluvy nezbytně
nutné množství kazetové munice pro účely vývoje nebo
výcviku techniky vyhledávání, odstraňování anebo ni-

(1) Ministerstvo ve lhůtě do 8 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona zajistí zničení veškeré kazetové munice nacházející se na území České republiky;
to neplatí, jde-li o kazetovou munici podle § 3.
(2) Právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou se souhlasem ministerstva po dobu 8 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona držet a skladovat kazetovou munici, kterou jim ministerstvo předalo za účelem jejího zničení podle odstavce 1.
§5
Správní delikty právnických
nebo podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v § 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
§6
Propadnutí věci
(1) Za správní delikt podle § 5 odst. 1 lze současně
s pokutou uložit propadnutí věci, pokud věc náleží
právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se
správního deliktu dopustila, a pokud tato věc byla
a) ke spáchání správního deliktu užita nebo určena,
b) správním deliktem získána, nebo
c) nabyta za věc správním deliktem získanou.
(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§7
Zabrání věci
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené
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v § 6 odst. 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá,
jestliže
a) náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě,
kterou nelze za správní delikt postihnout,
b) nenáleží právnické nebo podnikající fyzické osobě,
která se správního deliktu dopustila, anebo jí nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
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orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se
o spáchání správního deliktu dozvěděl, nejpozději však
do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) Správní delikt v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Pokuty vybírá ministerstvo. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu.
§9

(2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

Ohlašovací povinnost

§8
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická nebo podnikající fyzická 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 nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům, době trvání a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní

Majitelé patentů pro výrobu kazetové munice
nebo jejích součástek a majitelé patentů na výrobní postupy určené pro výrobu kazetové munice nebo jejích
součástek jsou povinni ohlásit tuto skutečnost ministerstvu do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; pokud se stali majiteli patentů po nabytí účinnosti tohoto zákona, do 90 dnů ode dne, kdy se stali
majiteli patentů.
§ 10
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu
Úmluvy v platnost pro Českou republiku.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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214
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/
/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005
Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „svého“
zrušuje.
2. V § 5d odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního
průkazu advokáta stanoví prováděcí právní předpis;
prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokáta.“.
3. V § 5d se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu advokátů
podle § 7b odst. 1 písm. d) až g), je povinen Komoře
neprodleně odevzdat osvědčení o zápisu do seznamu
advokátů a vrátit identifikační průkaz advokáta. Odevzdání osvědčení a vrácení identifikačního průkazu advokáta v případě pozastavení výkonu advokacie a jejich
navrácení advokátovi v případě zániku pozastavení výkonu advokacie upraví stavovský předpis.“.
4. V § 9a odst. 1 písm. c) a d) se slova „v § 41
odst. 1 písm. b), d) a e)“ nahrazují slovy „v § 41 odst. 1
písm. b), d) až f)“.
5. V § 17a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu.“.
6. V § 35k odst. 1 se slova „úředně ověřeným“
zrušují.

7. V § 35m odstavec 1 zní:
„(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být přiloženy
a) doklady prokazující, že evropský advokát splňuje
podmínky podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2,
b) doklad o splnění povinnosti podle § 24a,
c) doklad o tom, že evropský advokát uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis
nejvýše částkou 10 000 Kč.“.
8. V § 35m odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního
průkazu usazeného evropského advokáta. Pro osvědčení a identifikační průkaz usazeného evropského advokáta se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.
9. V § 35m odst. 8 písmena a) a b) znějí:
„a) jestliže přestal splňovat podmínku podle § 2
odst. 1 písm. b) bodu 1,
b) zaniklo-li jeho oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby podle § 2 odst. 1 písm. b)
bodu 2, nebo“.
10. V § 37 odst. 1 písm. e) se slova „k advokátovi
nebo ke společnosti“ nahrazují slovy „k advokátovi,
usazenému evropskému advokátovi, ke společnosti
nebo k zahraniční společnosti“.
11. V § 37 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta
„Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního
průkazu advokátního koncipienta stanoví prováděcí
právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokátního koncipienta.“.
12. V § 37 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou
„Pro identifikační průkazy advokátních koncipientů
se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.
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13. V § 44 odst. 4 písm. b) se slova „[§ 43
písm. h)]“ nahrazují slovy „[§ 43 písm. i)]“.
14. V § 51 odstavec 3 zní:
„(3) Ministr spravedlnosti je oprávněn podat návrh na zahájení řízení o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů anebo
o pozastavení výkonu advokacie advokátů nebo evropských advokátů.“.
15. V § 52b se za slova „státní dohled nad činností
advokátů“ vkládají slova „ , evropských advokátů“.
16. § 52c zní:
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„§ 52c
Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vydá vyhlášku k provedení § 5d odst. 1,
§ 35m odst. 3 a § 37 odst. 2.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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215
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/
/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona
č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak.“.
2. V § 7 odst. 3 se za slova „1 a 2 se“ vkládá slovo
„rovněž“.
3. V § 42 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Způsob rozdělení věcí musí být současně stanoven
tak, aby byla zajištěna specializace soudců podle zvláštních právních předpisů, aby věci, které se projednávají

a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu oddělení působícímu na této pobočce, aby pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to
možné, stejné a aby v den, kdy věc soudu došla, bylo
nepochybné, do kterého soudního oddělení náleží; je-li
v rámci jednotlivých úseků určeno rozvrhem práce více
soudních oddělení, rozdělují se mezi ně věci ve stanovených poměrech vždy postupně.“.
4. V § 123 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo sleduje postup vrchních, krajských a okresních soudů při tvorbě a změnách rozvrhu
práce, vydané rozvrhy práce a rozdělování věcí podle
rozvrhu práce.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 124 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Předseda Nejvyššího soudu sleduje postup
Nejvyššího soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu
práce.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.

