Ročník 2011

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 106

Rozeslána dne 14. října 2011

Cena Kč 54,–

O B S A H:
299. Zák o n , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů
300. Zák o n , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
301. Zák o n , kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
302. Zák o n , kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
303. Zák o n , kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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299
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. I
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb.,
zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/
/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze
dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze
dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic
2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze
dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze
dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných
zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.“.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slovo „Společenství“
slovem „Unie“.
3. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných
hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků
spojených se spotřebou energie.“.
4. V § 2 se čárka na konci písmene q) nahrazuje
tečkou a písmena r) až w) se zrušují.

a) výrobkem spojeným se spotřebou energie výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu
energie a jenž je uveden na trh nebo do provozu,
a dále části, které jsou určeny k zabudování do
výrobku spojeného se spotřebou energie a které
jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na
životní prostředí lze posoudit samostatně,
b) součástmi a podsestavami části určené k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie,
jež nejsou uváděny na trh nebo do provozu jako
jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo
u nichž nelze posoudit vliv na životní prostředí
samostatně,
c) energetickým štítkem označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje
o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,
d) informačním listem normalizovaný přehled informací týkající se výrobku spojeného se spotřebou
energie,
e) ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí výrobku spojeného se spotřebou energie, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního
cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se spotřebou energie s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního
cyklu,
f) jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky spotřebované výrobkem při běžném používání,
g) uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spojeného se spotřebou energie na trhu Unie za účelem jeho distribuce nebo používání v Unii za
úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bezúplatně,
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h) uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spotřebou energie uživatelem v členském
státě Unie k účelu, pro který byl zhotoven,
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dených na energetickém štítku, v informačním
listu a v technické dokumentaci,

i) výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se
spotřebou energie a která hodlá uvést výrobek na
trh nebo do provozu, a to pod svým jménem, popřípadě obchodním označením,

d) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci
nebo Evropské komisi elektronickou verzi technické dokumentace, a to do 10 pracovních dnů
po obdržení žádosti Státní energetické inspekce
nebo Evropské komise,

j) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Unii,
která byla výrobcem písemně pověřena k tomu,
aby jeho jménem plnila zcela nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona,

e) poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě
a bezúplatně potřebné energetické štítky a informační listy výrobků spojených se spotřebou energie,

k) dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh
nebo do provozu v Unii výrobek spojený se spotřebou energie ze třetí země,

f) zahrnovat informační list výrobku spojeného se
spotřebou energie do všech informačních a reklamních materiálů týkajících se výrobku spojeného se
spotřebou energie,

l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící výrobek
spojený se spotřebou energie na trh nebo do provozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za
dodavatele jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo
do provozu v Unii výrobky spojené se spotřebou
energie, na něž se vztahuje tento zákon,
m) obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá,
nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky
spojené se spotřebou energie konečným uživatelům.“.
6. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10
a 11 zní:
„§ 8
Energetické štítky
(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na
které se vztahují požadavky označování energetickými
štítky, dodání informačních listů a zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden
v prováděcím právním předpise.
(2) Dodavatel je povinen
a) dodávat tištěný energetický štítek a informační list,
který splňuje požadavky stanovené prováděcím
právním předpisem10),
b) uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce 3 pro účely kontroly, a to nejméně po dobu
5 let od vyrobení posledního dotčeného výrobku
spojeného se spotřebou energie,
c) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci
technickou dokumentaci podle odstavce 3 a všechny doklady prokazující správnost informací uve-

g) uvést na energetických štítcích a v informačních
listech správné informace založené na metodách
a postupech měření podle prováděcího právního
předpisu10).
(3) Technická dokumentace musí obsahovat
a) obecný popis výrobku spojeného se spotřebou
energie,
b) provedené konstrukční výpočty, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis,
c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici,
včetně protokolů o těch zkouškách, které byly
provedeny příslušnými notifikovanými osobami
podle jiných právních předpisů11),
d) výpočty nebo odvození informací uvedených v písmenech a) až c) v případě, že tyto informace byly
získány formou zkoušek u podobných typů výrobků spojených se spotřebou energie umožňující ověření přesnosti uvedených informací včetně
seznamu všech dalších podobných typů výrobků
spojených se spotřebou energie, u nichž byly informace získány stejným způsobem, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis.
(4) Obchodník je povinen
a) řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na
nebo u výrobku spojeného se spotřebou energie
energetický štítek a poskytnout informační list
v informačních a reklamních materiálech týkajících
se výrobku spojeného se spotřebou energie, které
jsou k výrobkům spojeným se spotřebou energie
přiloženy, když jsou prodávány konečným uživatelům,
b) opatřit výrobek spojený se spotřebou energie příslušným energetickým štítkem na místě stanove-
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ném v prováděcím právním předpise10), a to v českém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotřebou energie, na něhož se vztahuje prováděcí právní
předpis10), nabízen nebo předváděn,
c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny
k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky
prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými
způsoby, při nichž nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek
spojený se spotřebou energie, tak, aby byly konečnému uživateli informace uvedené na energetickém
štítku a v informačním listu zpřístupněny podle
prováděcího právního předpisu10).
(5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvádět odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku spojeného se spotřebou energie v
a) informačních a reklamních materiálech popisujících spotřebu energie nebo cenu výrobku spojeného se spotřebou energie,
b) informačních a reklamních technických materiálech popisujících konkrétní technické parametry
výrobku spojeného se spotřebou energie uveřejňovaných v písemné nebo elektronické formě.
(6) Požadavky na energetické štítky, informační
listy a technickou dokumentaci podle tohoto zákona
se nevztahují na použité výrobky spojené se spotřebou
energie, jakékoli dopravní prostředky pro přepravu
osob, zvířat nebo věcí a na štítek s údaji o výkonu nebo
jeho ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spotřebou energie z bezpečnostních důvodů.
(7) Náležitosti označování výrobků spojených se
spotřebou energie energetickými štítky, provedení a obsah energetických štítků a informačních listů, metody
a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti
a podrobnosti obsahu technické dokumentace stanoví
prováděcí právní předpis10).
10

) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování energetických spotřebičů energetickými štítky
a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální
účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na
trh.

11

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

7. § 8a včetně nadpisu zní:
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„§ 8a
Ekodesign
(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na ekodesign, označování CE
a ES prohlášení o shodě, stanoví přímo použitelný
předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise.
(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je
povinen
a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se
spotřebou energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení shody, po označení
CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle
prováděcího právního předpisu,
b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou
energie jakékoli jiné označení, které by mohlo uvádět uživatele v omyl nebo vést k záměně, pokud
jde o význam a tvar označení CE,
c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení
shody a ES prohlášení o shodě v českém jazyce.
(3) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je
po uvedení výrobku spojeného se spotřebou energie na
trh nebo do provozu dále povinen
a) uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení shody a vydaných ES prohlášení o shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou
energie,
b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré potřebné informace uvedené v tomto zákoně a v prováděcím právním předpise vztahující se k ověření
označení CE, k posouzení a předpokladu shody
a k ES prohlášení o shodě, a to do 10 dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce,
c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k ověření
označení CE, k posouzení a předpokladu shody
a k ES prohlášení o shodě,
d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy, poskytnout výrobci výrobku
spojeného se spotřebou energie, na nějž se vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení
a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů těchto
součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis,
e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou energie nezbytné informace
o tom, jak mohou přispět k udržitelnému užívání
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výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil výrobku spojeného se spotřebou energie a výhody ekodesignu podle prováděcího právního předpisu.
(4) Není–li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li
zplnomocněný zástupce, je povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 povinen zajistit dovozce. Neexistuje-li
dovozce, považuje se za osobu povinnou podle tohoto
ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu
výrobky spojené se spotřebou energie stanovené v odstavci 1.
(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se nevztahují na dopravní prostředky pro
přepravu osob, zvířat nebo věcí a na výrobky spojené
se spotřebou energie vystavené na veletrzích, výstavách
nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad shody, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku
a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis.“.
8. V § 12 odst. 1 se dosavadní písmena g) až n)
označují jako písmena f) až m).
9. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.
10. V § 12a odst. 1 se dosavadní písmena g) až p)
označují jako písmena f) až o).
11. V § 12a odst. 1 se na konci písmene m) čárka
nahrazuje tečkou a písmena n) a o) se zrušují.
12. V § 12a odst. 2 písmena g) až j) znějí:
„g) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší některou
z povinností podle § 8 odst. 2,
h) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými
se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,
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v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle
§ 8a odst. 2.“.
13. V § 12a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky
spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a
odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a
odst. 3,
l) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření
podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona, nebo
m) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie
uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle
§ 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona.“.
14. V § 12a odst. 4 písm. c) se číslo „10“ nahrazuje
číslem „11“.
15. V § 12a odst. 4 písm. d) se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.
16. V § 12a odst. 4 písm. e) se číslo „12“ nahrazuje
číslem „13“.
17. V § 12a odst. 4 písm. f) se číslo „13“ nahrazuje
číslem „14“.
18. V § 12a odst. 4 písm. g) se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.
19. V § 12a odstavec 6 zní:
„(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
nebo odstavce 3 písm. b) nebo d),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3
písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. b), c), d), e), f)
nebo g) nebo odstavce 5,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. a).“.

i) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší některou
z povinností podle § 8 odst. 5,

Přechodné ustanovení

j) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo
dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. II
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k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky
zákona o hospodaření energií,

ČÁST DRUHÁ
Změna energetického zákona
Čl. III
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb.,
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 30a odst. 1 se slova „1 MW“ nahrazují
slovy „100 kW“.
2. V § 94 odst. 1 se písmena d) až g) zrušují.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena d)
až f).
3. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor
nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie
uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány
v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospodaření energií. V této souvislosti je Státní energetická
inspekce oprávněna

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů
k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou
energie plní požadavky zákona o hospodaření
energií; provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem
zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky zákona
o hospodaření energií, hradí náklady na provedení
rozboru kontrolovaná osoba,
d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené
lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny
a škodlivé následky nebo aby neprodleně provedly
nezbytná opatření k nápravě,
e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav,
f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného
se spotřebou energie z trhu; současně může Státní
energetická inspekce nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení,
g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským
státům Evropské unie.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3
až 6.
ČÁST TŘETÍ

a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona
o hospodaření energií,
b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné
vzorky výrobků spojených se spotřebou energie

ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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300
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004
Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Provozování loterií a jiných podobných her
je zakázáno, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Účelem tohoto zákona je vymezit rámec pro
zákonem povolené podnikání v oblasti loterií a jiných
podobných her a pro jejich provozování, přispět
k ochraně osob, které se účastní loterií a jiných podobných her, a k omezení společenských rizik této účasti,
jakož i zajistit, aby provozovatelé loterií a jiných podobných her odváděli stanovený objem peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely.“.
Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2
až 8.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(9) Propagace, reklama a podpora prodeje loterií
a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem1).
1

) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 písmeno d) zní:
„d) okamžité loterie, při nichž účastník hry, v provozovatelem stanovených obdobích, na vyznačené,
až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu
nebo losu, jejím setřením po uhrazení vkladu zjistí
případnou výhru nebo prohru;“.
4. V § 2 písmeno i) zní:
„i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených
částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní
hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina,
případně další hry schválené v herním plánu, jakož
i varianty těchto her. Výhra se vypočítává z výše
vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze
provozovat v mobilních hernách (kasinech);“.
5. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se písmena l), m) a n), která znějí:
„l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního
loterního systému, jímž je elektronický systém
tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních
terminálů (dále jen „interaktivní videoloterní terminál“). Centrální řídící jednotka řídí veškeré
herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry
okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených
sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se
musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému.
Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie
a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1
a n);
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m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen
počet účastníků a ani není známa výše vsazených
částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje.
Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených
herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech).
Tyto hry jsou uskutečňovány
1. jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden
proti druhému na hracích stolech na základě
povolení podle písmene i), nebo
2. prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo
sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet,
interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů);
n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem
tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky
spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek
(dále jen „lokální loterní systém“). Toto technické
zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících
kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další
herní místa. Rozhodnutí o základních výhrách
a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno
přímo na místě buď technickým zařízením, nebo
jedním z herních míst. Pomocí tohoto systému
nelze provozovat loterie a hry podle písmen a),
c), d), f), g), h), l) a m) bodu 1.“.
6. § 4 zní:
„§ 4
(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry
stát, jedná jeho jménem ministerstvo nebo jím pověřená
státní organizace.
(2) Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím
provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry,
správní poplatek, místní poplatky, náklady státního
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dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her; v případě her podle § 2
písm. m) bodu 1 se výtěžek stanoví ve výši nejméně
5 % z úhrnu vstupních vkladů do hry.
(3) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií
a jiných podobných her je v souladu s jinými právními
předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel
použito části výtěžku ve výši nejméně 20 % z rozdílu,
o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými
částkami ze všech jím provozovaných loterií a jiných
podobných her podle § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), m) bodu 2, n) a § 50 odst. 3, které podléhají
vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru a v případě her podle § 2
písm. m) bodu 1 části výtěžku ve výši nejméně 5 %
z úhrnu vstupních vkladů do hry (dále jen „část výtěžku“). Za vsazenou částku se považuje souhrn plnění
přijatých provozovatelem, který tvoří sázka (vklad)
a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu
výše výhry podle ustanovení § 2 písm. h). Odvod části
výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou jiným právním předpisem3).
(4) V případě provozování her podle § 2 písm. g),
h), i), j), l), n) a § 50 odst. 3, pokud jde o loterie a jiné
podobné hry provozované prostřednictvím technických zařízení podléhajících povolení ministerstva, se
nejméně ¼ z části odvodu výtěžku stanoveného v odstavci 3 odvede obcím, v jejichž územní působnosti se
tato technická zařízení, prostřednictvím kterých byly
v účetním období uvedené hry provozovány, nacházela.
(5) Podíl jedné obce na části výtěžku podle odstavce 4 se stanoví u her podle § 2 písm. j), l), n) a loterií
a jiných her provozovaných prostřednictvím technických zařízení podléhajících povolení ministerstva podle
§ 50 odst. 3 podle počtu těchto technických zařízení
umístěných na území obce a počtu dní v příslušném
kalendářním roce, po které byly tyto hry prostřednictvím těchto zařízení provozovány; v případě her podle
§ 2 písm. g), h) a i) podle počtu provozoven na území
obce a počtu dní v příslušném kalendářním roce, po
které byly tyto hry na území obce provozovány.
(6) Provozováním loterií a jiných podobných her
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se rozumí činnost směřující k uvedení loterií a jiných
podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších
služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her
a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním
loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy.
(7) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě,
která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato
společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se
nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i).
(8) V případě, že ministerstvo povolí loterii nebo
jinou podobnou hru provozovanou prostřednictvím
sítě internet, může probíhat registrace sázejících na takovou hru pouze v místech, kde žadatel, který o takové
povolení žádá, běžně přijímá sázky na loterii nebo jinou podobnou hru povolenou podle tohoto zákona.
(9) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a),
c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 odst. 3 může
provozovat
a) stát,
b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her, jejíž
veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost,
musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní
kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně
100 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen
pouze peněžitými vklady. Původ finančních prostředků použitých na splacení základního kapitálu
je žadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné
hry povinen prokázat (např. souborem daňových
přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před
podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(10) Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování těchto her
a jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem
této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí
i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této
akciové společnosti musí činit nejméně 30 000 000 Kč
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a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou
dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené
výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti
o povolení, jinak se povolení nevydá.
(11) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování loterií a jiných
podobných her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li
akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně
30 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální
výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál
ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými
vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(12) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená akciová společnost se
sídlem na území České republiky, která je založena
k provozování těchto her a jejíž veškeré akcie znějí na
jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná
akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na
jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí
činit nejméně 10 000 000 Kč a nesmí být snížen pod
tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.
Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen
pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být
splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(13) Za vydání povolení k provozování loterií
nebo jiných podobných her se platí správní poplatek
podle jiného právního předpisu4).
(14) Provozování cizozemských loterií včetně
prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka
sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo
zprostředkování sázek na sázkové hry provozované
v zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.“.
7. V § 4b odst. 1 písmeno a) zní:
„a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c),
d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 odst. 3, a to za
všechny jím provozované loterie a hry,“.
8. V § 4b odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
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Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b)
až e).
9. V § 4b odst. 1 písmeno e) zní:
„e) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1.“.
10. V § 4b se na konci odstavce 1 doplňují věty:
„Původ finančních prostředků použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze
zahraničí). Žadatel nesmí použít na složení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Složení jistoty
ověří ministerstvo, popřípadě jiný povolující orgán.
Bez složení jistoty nemůže být povolení vydáno.“.
11. V § 4b odstavec 3 zní:
„(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, nesmí provozovatel s jistotou nakládat a ani nesmí dojít k uvolnění jistoty nebo její části. Za nakládání s jistotou podle
předchozí věty se nepovažuje převod jejího zůstatku
mezi bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy
po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou
hru povolil.“.
12. Za § 4c se vkládá nový § 4d, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4c zní:
„§ 4d
Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry
(1) Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných
her provozovaných podle § 2 a § 50 odst. 3 lze použít
pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.
Provozovatel odvede část výtěžku z loterií a jiných podobných her na účely podle § 4 odst. 3 nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem,
občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, zdravotnickým zařízením, školským zařízením, kulturním zařízením, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím nebo jiným fyzickým
či právnickým osobám (dále jen „příjemce části výtěžku“). Právnické osoby jako příjemci odvodu části
výtěžku z loterií a jiných podobných her musí být založeny, zřízeny nebo registrovány v České republice,
nebo musí mít souhlas ministerstva k odvodu části výtěžku z loterií a jiných podobných her do zahraničí, při
zachování všech podmínek tohoto zákona. Povinnosti
stanovené tímto zákonem příjemci části výtěžku se
vztahují též na osobu, na niž příjemce části výtěžku
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převedl prostředky části výtěžku nebo jejich část (dále
jen „konečný příjemce“).
(2) Žadatel je povinen přiložit k žádosti o povolení
k provozování loterie nebo jiné podobné hry každou
smlouvu o užití části výtěžku uzavřenou s příjemcem
části výtěžku. Pokud smlouva nebude schválena povolovacím orgánem, je neplatná. V této smlouvě se musí
strany dohodnout na konkrétním účelu použití části
výtěžku, závazku příjemce předkládat doklady o užití
části výtěžku povolujícímu orgánu a provozovateli,
dále na způsobu, rozsahu, místě a času zveřejnění přijetí
části výtěžku. Bez tohoto ustanovení se stává smlouva
neplatnou. Smlouva o užití části výtěžku může být
kdykoliv v průběhu provozování loterie nebo jiné podobné hry měněna. Každá takováto změna podléhá
schválení povolujícího orgánu. V případě porušení dohodnutého způsobu, rozsahu, místa a času zveřejnění
je příjemce části výtěžku povinen tyto prostředky vrátit
provozovateli.
(3) Provozovatel odvede část výtěžku podle odstavce 1, s výjimkou výtěžku z her podle § 2 písm. e)
povolovaných obecním úřadem, na bankovní účet jednoho nebo více příjemců nejpozději do 31. července
roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí
kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování
hry. Část výtěžku z loterií a jiných podobných her
podle § 2 nebo § 50 odst. 3 nesmí provozovatel odvést
právnické osobě, jejímž akcionářem, společníkem či
členem je akcionář provozovatele, nebo je-li členem
jejího statutárního nebo kontrolního orgánu fyzická
osoba, která je členem statutárního nebo kontrolního
orgánu provozovatele, nebo osoba jim blízká4b) nebo
osoba, která je k provozovateli v pracovněprávním
nebo obdobném vztahu; to neplatí, jsou-li akcionáři
provozovatele pouze občanská sdružení podle jiného
právního předpisu4c).
(4) Provozovatel výherního hracího přístroje, kterému povolení k provozování vydal obecní úřad, odvede část výtěžku z provozu tohoto výherního hracího
přístroje obci, jejíž obecní úřad povolení vydal, na veřejně prospěšný účel ve lhůtě podle odstavce 3. Provozovatel výherního hracího přístroje informuje příslušný
finanční úřad4a) o splnění povinnosti podle věty první
do jednoho měsíce ode dne odvodu části výtěžku obci.
(5) Provozovatel loterií a jiných podobných her
podle § 2 nebo § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování
v účetním období, s výjimkou her podle § 2 písm. e)
povolovaných obecním úřadem, je povinen do 31. srpna roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za před-
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chozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry zaslat ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu4a) informaci o rozdělení části výtěžku. V informaci provozovatel uvede tyto údaje:
a) název, sídlo a identifikační číslo příjemce části výtěžku, je-li právnickou osobou, a jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa
trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu
mimo území České republiky, je-li příjemce části
výtěžku fyzickou osobou,
b) výši převedené části výtěžku,
c) dohodnutý konkrétní účel použití části výtěžku.
(6) Příjemce části výtěžku i konečný příjemce jsou
povinni předložit povolujícímu orgánu a provozovateli
doklady o použití části výtěžku do 30 dnů ode dne, kdy
tyto prostředky v plném rozsahu vyčerpal. Příjemce je
povinen tyto přijaté prostředky zcela použít nejpozději
do 1 roku po jejich obdržení. Při nedodržení této lhůty
je povinen prostředky vrátit provozovateli, který mu je
poskytnul. Užití části výtěžku lze doložit zejména
účetním dokladem nebo zápisem v účetních knihách,
případně jejich kopiemi nebo čestným prohlášením
o užití části výtěžku. Část výtěžku nepoužitou ve stanovené lhůtě na dohodnutý účel vrátí příjemce bez
zbytečného odkladu provozovateli, který po souhlasu
povolujícího orgánu použije část výtěžku k jinému veřejně prospěšnému účelu.
(7) Provozovatel je povinen údaje o použití části
výtěžku nahlášené příjemcem části výtěžku předložit
povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu4a) nejdéle do 30 dnů po jejich obdržení od příjemce.
Ministerstvo, povolující orgán a příslušný finanční
úřad4a) jsou oprávněny provést u příjemce kontrolu
použití části výtěžku do 5 let po předložení informace
podle věty první. Finanční úřad informuje o výsledku
kontroly povolující orgán a provozovatele. Provozovatel je dále povinen oznámit povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu4a) nesplnění povinnosti
příjemce v souvislosti s přijetím části výtěžku podle
odstavce 5 nejdéle do jednoho měsíce poté, co se o nesplnění této povinnosti dozvěděl.
(8) Souhlas k jinému než v povolení uvedenému
použití části výtěžku může být udělen povolujícím
orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele, která je doložena smlouvou o užití části výtěžku
podle odstavce 2. Rozhodnutí povolujícího orgánu podle tohoto odstavce musí být učiněno do 30 dnů ode
dne přijetí žádosti provozovatele, pokud nebude v této
lhůtě učiněno, má se za to, že souhlas byl vydán.
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4b

) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4c

) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. Za § 4d se vkládá nový § 5, který včetně nadpisu zní:
„§ 5
Uveřejňování informací
(1) Provozovatel loterie a jiné podobné hry podle
§ 2 písm. a), c), d), f) až n) a provozovatel her podle § 2
písm. e) a § 50 odst. 3, kterému povolení vydalo ministerstvo, je povinen do 30 dnů ode dne zaslání informace
o rozdělení části výtěžku ministerstvu a příslušnému
finančnímu úřadu4a) uveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, rozdělení části
výtěžku s uvedením údajů podle § 4d odst. 5 písm. a)
až c); jde-li o fyzickou osobu, uvede pouze jméno,
popřípadě jména, příjmení a obec, v níž má tato osoba
místo trvalého pobytu.
(2) Provozovatel hry podle § 2 písm. e), kterému
vydal povolení obecní úřad, je povinen do 30 dnů ode
dne, kdy zaslal vyúčtování obecnímu úřadu, uveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, výši části výtěžku odvedenou obci, jejíž
obecní úřad povolení vydal.
(3) Ministerstvo uveřejní každoročně do 30. listopadu způsobem umožňujícím dálkový přístup, po
dobu nejméně 5 let, údaje o výši všech odvodů části
výtěžku uskutečněných jednotlivými provozovateli za
předchozí kalendářní rok za všechny jimi provozované
hry, údaje o všech příjemcích části výtěžku a o účelu
užití části výtěžku; je-li příjemcem části výtěžku fyzická osoba, uvede se pouze jméno, popřípadě jména,
příjmení a obec, v níž má tato osoba místo trvalého
pobytu. Obecní úřad, který povolil loterii nebo jinou
podobnou hru, uveřejní bez zbytečného odkladu informaci o užití části výtěžku na veřejně prospěšný účel
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 5 let.“.
14. § 16 včetně nadpisu se zrušuje.
15. V § 17 se odstavec 11 zrušuje.
16. V § 21 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
17. § 22 zní:
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„§ 22
Povolení se žadateli vydá, pokud prokáže splnění
podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má základní kapitál v souladu s ustanovením
§ 4 odst. 9 nejméně ve výši 100 000 000 Kč a že složil
jistotu podle § 4b odst. 1 písm. c).“.
18. § 24 se zrušuje.
19. § 26 zní:

na účet Finančního úřadu pro Prahu 1, provozovatelé
se sídlem na území města Brna na účet Finančního
úřadu Brno I a provozovatelé se sídlem na území města
Ostravy na účet Finančního úřadu Ostrava I.“.
22. V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše jeho základního kapitálu v souladu s § 4 odst. 9 činí alespoň 100 000 000 Kč
a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. e).“.
23. V § 40 odstavec 1 zní:

„§ 26
Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit
sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímají. Osoby stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy stanovují; tyto osoby se nesmí
účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení
podle tohoto zákona. Osoby, které se přímo aktivně
podílejí na sportovní události, na kterou provozovatel
přijímá sázky podle § 2 písm. f), h), k) a podle § 50
odst. 3 (např. trenéři, hráči, rozhodčí, funkcionáři sportovních klubů apod.), se nesmí účastnit sázek na události ve sportovních soutěžích, jejichž jsou účastníky
nebo se na nich jinak podílejí, nebo kterých se účastní
sportovní klub, v němž zastávají funkci.“.
20. V § 28 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 10 znějí:
„(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit příslušnému finančnímu úřadu4a) vyúčtování z provozování
kursových sázek za předchozí kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1, provozovatelé se sídlem na území města Brna Finančnímu
úřadu Brno I a provozovatelé se sídlem na území města
Ostravy Finančnímu úřadu Ostrava I.
(2) Ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí
údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž jsou vsazené
částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech
souvisejících s provozem hry, o propočtu správního
poplatku4), o odvodech na státní dozor a propočtu odvodu na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 3. Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se řídí jiným právním předpisem10).
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„(1) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu doložil zejména splnění podmínek
obsažených v ustanovení § 4 odst. 12 a prokázal splnění podmínek pro řádné provozování dostihových sázek.“.
24. V § 45 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:
„(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí správní řád5), pokud tento zákon nestanoví jinak.
5

) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.

25. V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obec, na jejímž území má být loterie nebo
jiná podobná hra podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) provozována, je účastníkem řízení v případě prvního
správního řízení o vydání povolení k provozování této
loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. V řízení o povolení sázkové hry podle § 2
písm. l) a n) jde o umístění jednotlivých koncových
interaktivních videoloterních terminálů nebo lokálních
loterních systémů na území obce. Využije-li obec svého
práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí
veřejného pořádku.“.
26. V § 46 odst. 1 se na konci textu písmene c)
čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Je-li sídlo
provozovatele nebo jeho provozovna na území města Ostravy, vykonává státní dozor Finanční úřad
Ostrava I,“.
27. V § 48 odst. 1 písmena c) až j) znějí:

10

) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/
/2011 Sb.“.

21. V § 29 věta druhá zní: „Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy platí tento odvod

„c) 10 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46
odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě,
která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat
ministerstvo, provozuje nebo organizuje loterii,
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tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem nebo poruší
zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 14,
d) 5 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46
odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě,
která jako příjemce použije část výtěžku z provozu
loterií a jiných podobných her k jinému než stanovenému účelu, nebo zveřejní přijetí části výtěžku v rozporu se zákonem,
e) 1 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46
odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě,
která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v rozporu s herním plánem nebo
s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,
nebo s ustanovením § 4c písm. a),
f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické
osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 4c
písm. b) nebo § 47 odst. 2,
g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické
osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním,
členském nebo obdobném poměru, a účastníku
kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud
jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem,
h) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě,
která je v povolení k provozování loterie nebo jiné
podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za
dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,
i) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě,
která je v povolení k provozování loterie nebo jiné
podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za
dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného
porušení tohoto zákazu,
j) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46
odst. 1 písm. c) fyzické nebo právnické osobě,
která jako příjemce poruší povinnost stanovenou
v § 4d odst. 6.“.
28. V § 48 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3
až 8.
29. V § 49 se slova „§ 17 odst. 11 a“ v obou případech zrušují.
30. V § 50 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné
podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až
čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou
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všechny podmínky provozování takové loterie a jiné
podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.
Ministerstvo v této souvislosti stanoví provozovateli,
aby učinil opatření k zamezení hry osobám, které nedovršily věku 18 let, a k zajištění veřejného pořádku.
(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n)
a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50
odst. 3 mohou být provozovány pouze na místech
a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na
kterých místech a v jakém čase je v obci provozování
uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno,
nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.“.
31. V § 50 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:
„(5) Provozování loterií a jiných podobných her
podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou loterií
a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost
státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost
registrovaných církví či náboženských společností.
(6) Provozováním podle odstavců 4 a 5 se rozumí
vlastní provoz heren a kasin, výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a dalších zařízení obsluhovaných sázejícími, včetně přijímání vkladů, výplaty výher
a dalších úkonů směřujících k uzavírání smluvních
vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za provozování podle odstavců 4 a 5 se nepovažuje řídící provozní
činnost provozovatele, provoz centrálních serverů, uzavírání smluvních vztahů provozovatele a jeho smluvních partnerů, vyřizování reklamací a ostatní administrativní činnost související s provozem loterií a jiných
podobných her.
(7) Obec má povinnost informovat ministerstvo
o přijetí vyhlášky podle odstavce 4 nebo 5, a to do
15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem.
(8) Ministerstvo může stanovit právním předpisem technický standard provozovaných technických
zařízení a systémů, zejména pokud jde o přístup státního dozoru do dat těchto zařízení za účelem evidence
a kontroly finančních toků.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry
zahájená přede dnem 1. ledna 2012 se dokončí podle
zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
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účinném před tímto dnem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaná před 1. lednem
2012 zanikají, s výjimkou loterií podle § 2 písm. c),
ve lhůtě stanovené v povolení, pokud dále není stanoveno jinak. Ministerstvo financí změní do 6 měsíců od
1. ledna 2012 povolení vydaná podle zákona ve znění
účinném před 1. lednem 2012 tak, aby odpovídala tomuto zákonu s tím, že doba jejich platnosti bude stanovena podle bodu 4.
2. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě povolení vydaného podle zákona
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném
před 1. lednem 2012 popřípadě změněného podle odstavce 1, předloží povolujícímu orgánu do 1. ledna
2013 smlouvu o užití části výtěžku podle § 4d odst. 2
tohoto zákona a nejpozději k tomuto datu doloží také
způsob splacení a výši základního kapitálu podle § 4
odst. 9 písm. b), odst. 10 až 12 tohoto zákona.
3. Povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her vydaná podle zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem
2012 mohou být zrušena z důvodu protiprávního jednání spáchaného před 1. lednem 2012 jen za podmínek
stanovených zákonem ve znění účinném před 1. lednem
2012.
4. Na povolení, která byla vydána podle § 2
písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou
vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí
pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.
Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem
31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné
hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5
zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
účinném od 1. ledna 2012.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
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č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/
/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009
Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/
/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011
Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění
takto:
V sazebníku správních poplatků položka 21 písmeno b) zní:
„b) Vydání povolení číselné
loterie podle § 2 písm. c)
zákona, sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona,
sázkové hry podle § 2
písm. h) zákona, sázkové
hry podle § 2 písm. j)
zákona, sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona,
sázkové hry podle § 2
písm. l) zákona, sázkové
hry podle § 2 písm. n)
zákona nebo loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona za
každý rok
10 %,
nejméně Kč
1 500
nejvýše Kč 10 000 000“.
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Čl. IV
Přechodné ustanovení
Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne
účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za
účetní období, které započalo v roce 2011.
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cí přístroj“), každý koncový interaktivní videoloterní
terminál definovaný v § 2 písm. l) zákona o loteriích
(dále jen „koncový interaktivní videoloterní terminál“)
a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen „herní
místo lokálního herního systému“). Obec není povinna
poskytnout osvobození od tohoto poplatku.
(2) Poplatek za výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému platí jeho provozovatel.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. V
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb.,
zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona
č. 30/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno g) zní:
„g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému,“.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj, každý koncový interaktivní videoloterní terminál
a každé herní místo lokálního herního systému na tři
měsíce činí od 1 000 Kč do 5 000 Kč.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická zařízení, které byly povoleny
podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012,
se vyměří podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
2. § 10a zní:

ÚČINNOST
„§ 10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj definovaný
v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o loteriích“), (dále jen „výherní hra-

Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o § 50
odst. 4, a části třetí, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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301
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 181/
/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 93 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) ochranné léčení.“.
2. V § 93 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4
a 5, které znějí:
„(4) Ochranné léčení může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu patnácti let a to na základě výsledků
předchozího vyšetření duševního stavu dítěte (§ 58),
jestliže spáchalo čin jinak trestný
a) ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo
b) pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky,
a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení
je nebezpečný.
(5) Podle povahy nemoci a léčebných možností
soud pro mládež uloží ochranné léčení ústavní nebo
ambulantní. Ústavní léčení může soud pro mládež změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak. Ochranné
léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Soud pro
mládež nejméně jednou za dvanáct měsíců přezkoumá,
zda důvody pro další pokračování ochranného léčení
trvají, jinak je zruší.“.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 6
až 11.
3. V § 93 odst. 8 se na konci textu věty druhé

doplňují slova „ , s výjimkou ochranného léčení, které
lze uložit a vykonávat i po dovršení osmnácti let věku
dítěte“.
4. V § 93 odst. 11 větě druhé se za slova „o upuštění od uložení opatření“ vkládají slova „ , o změně
uloženého opatření“.
5. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který včetně nadpisu zní:
„§ 95a
Výkon ochranného léčení
(1) Výkon ochranného léčení nařídí soud pro mládež zdravotnickému zařízení, v němž má být ochranné
léčení vykonáno. K nařízení výkonu ochranného léčení
soud pro mládež pro potřeby zdravotnického zařízení
připojí znalecký posudek, opis protokolu o výslechu
znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu
dítěte mladšího patnácti let, pokud v průběhu řízení
byly opatřeny. Je-li dítě, u něhož bylo uloženo ústavní
ochranné léčení, při pobytu na svobodě nebezpečné pro
své okolí, zařídí soud pro mládež bezodkladně jeho
dodání do zdravotnického zařízení; jinak je vyzve prostřednictvím jeho rodičů nebo jiného zákonného zástupce nebo osoby, které bylo dítě svěřeno do výchovy
nebo jiné obdobné péče, k nástupu ochranného léčení
v přiměřené lhůtě, kterou zároveň stanoví. Nenastoupí-li dítě uložené ochranné léčení ve stanovené lhůtě,
může soud pro mládež u ústavního ochranného léčení
nařídit jeho dodání do zdravotnického zařízení nebo
u ambulantního ochranného léčení nařídit jeho předvedení v součinnosti s příslušnými státními orgány.
(2) Soud pro mládež požádá zdravotnické zařízení, aby mu oznámilo, kdy bylo s výkonem ochranného léčení započato. Zároveň požádá zdravotnické zařízení, aby soudu pro mládež podalo neprodleně
zprávu, jestliže pominou důvody pro další pokračování
ochranného léčení nebo nastanou důvody pro jeho
změnu. Nebude-li ochranné léčení vykonáno tak, aby
do jednoho roku od jeho započetí bylo rozhodnuto
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o jeho zrušení, podá zdravotnické zařízení nejméně dva
měsíce před uplynutím lhůty jednoho roku od počátku
výkonu ochranného léčení nebo od předchozího rozhodnutí o jeho pokračování návrh na jeho další pokračování. V návrhu na propuštění z ochranného léčení, na
jeho změnu nebo zrušení anebo v návrhu na jeho další
pokračování zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky ochranného léčení a uvede důvody navrhovaného postupu. O tom je třeba zdravotnické zařízení
poučit.
(3) O změně způsobu výkonu ochranného léčení
rozhoduje soud pro mládež na návrh zdravotnického
zařízení, státního zástupce, dítěte, na němž se vykonává
ochranné léčení, zákonného zástupce dítěte, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo
i bez takového návrhu.
(4) Soud pro mládež na podkladě vyžádaných
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zpráv sleduje výkon ochranného léčení a nejméně jednou za dvanáct měsíců od započetí jeho výkonu nebo
od předchozího rozhodnutí o jeho pokračování přezkoumá, zda důvody pro jeho další pokračování trvají.
O dalším pokračování ochranného léčení nebo o zrušení
uloženého ochranného léčení rozhodne soud pro mládež na návrh zdravotnického zařízení, státního zástupce, dítěte, na němž se vykonává ochranné léčení,
zákonného zástupce dítěte, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez takového návrhu.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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302
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České televizi
Čl. I
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění
zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona
č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/
/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají
slova „za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat
mediální pluralitu“.

6. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „rozpočtu“
vkládají slova „ , plnění povinností České televize převádět a používat výnosy z vysílání reklam v souladu
s tímto zákonem a zvláštním právním předpisem5a).
5a

) Čl. II body 1 a 2 zákona č. 302/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.“.

7. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Finanční zdroje používá Česká televize
k plnění svých úkolů stanovených zákonem; finanční
zdroje podle § 10 písm. a) lze použít pouze k plnění
úkolů podle § 2, 3 a 3a.“.
8. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene l) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„(3) Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 Státnímu fondu kultury České republiky, a to vždy nejpozději do konce
následujícího kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výnosu z reklam vysílaných na tomto
programu si Česká televize odečte prokázané účelně
vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou
výnosu z reklam vysílaných na něm. Výnos z reklam
vysílaných na programu ČT 4 použije Česká televize na
výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.“.

„m) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,

Čl. II

2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a kulturní projekty“.

n) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2
odst. 1 prostřednictvím internetových stránek
a aplikací České televize.“.
4. V § 3a odstavec 3 zní:
„(3) Televizní programy, pořady a jejich části šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může
Česká televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím
družic a sítí elektronických komunikací.“.
5. V § 3a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká televize nesmí umísťovat obchodní
sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.“.

Přechodná ustanovení
1. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 převádí Česká televize
z výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 částku 1 250 000 Kč na zvláštní
účet pro rozvoj zemského digitálního televizního
vysílání spravovaný Českým telekomunikačním úřadem, a to vždy nejpozději do konce následujícího
kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc;
částku 1 250 000 Kč Česká televize uhradí rovným procentním podílem z výnosu z reklam zařazených do vysílání na každém z obou programů. Zbylou část výnosu
z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2
a ČT 4 v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona do dne 30. června 2012 Česká televize použije
způsobem stanoveným v § 11 odst. 3 zákona č. 483/
/1991 Sb., o České televizi, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Na informační kampaň pro územní oblasti, ve
kterých nastane vypnutí zemského analogového televizního vysílání v roce 2012, Česká televize vyčlení
v rámci svého účtu pro užití výnosu z reklam zřízeného
podle čl. VI bodu 2 zákona č. 304/2007 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
k tomu účelu vytvořenou finanční rezervu ve výši
18 000 000 Kč a zajistí vynaložení těchto finančních
prostředků na uvedený účel.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
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kovém případě Rada v usnesení o přerušení řízení
uvede, z jakého důvodu řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží10).
10

) § 64 a 65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

3. Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32f, které
včetně nadpisu znějí:
„Poplatek z vysílání reklamy
§ 32a
(1) Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je
provozovatel jiného než místního nebo regionálního
televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence
a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.
(2) Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy.

Čl. III
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003
Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 341/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/
/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 153/2010
Sb., se mění takto:

§ 32b
(1) Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který
a) je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy,
b) není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy.
(2) Do základu poplatku se zahrnují veškeré
částky, na něž má provozovatel televizního vysílání nárok v přímé souvislosti s vysíláním reklamy.
(3) Do základu poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

1. V § 4 odst. 2 se za slova „Rada je“ vkládá slovo
„ústřední“.

(4) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

§ 32c

„(3) Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla
doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada
je povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná
o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené
lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky,
má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou
specifikaci nelze měnit. Rada může řízení přerušit, v ta-

(1) Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.
(2) Poplatek z vysílání reklamy se vypočte jako
součin základu poplatku a sazby poplatku.
(3) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
§ 32d
(1) Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen vést v evidenci pro účely poplatku veškeré údaje
vztahující se k jeho poplatkové povinnosti, zejména
a) datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu,
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b) obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení nebo
název osoby, které poplatník poskytuje vysílací
čas,
c) daňové identifikační číslo osoby, které poplatník
poskytuje vysílací čas,
d) celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písmene a) za kalendářní rok,
e) výši vypočteného poplatku za poplatkové období.
(2) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je poplatník povinen uchovávat až do uplynutí
lhůty pro stanovení poplatku, k níž se vztahují.
§ 32e
(1) Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen podat poplatkové přiznání.
(2) Formu a strukturu poplatkového přiznání
včetně předepsaných údajů zveřejní Státní fond České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 32f
(1) Správcem poplatku z vysílání reklamy je Státní
fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
(2) Výnos z poplatku je příjmem Státního fondu
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.“.
4. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , teleshopping týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu10a), a teleshopping týkající se léčebných
postupů“.
Poznámka pod čarou č. 10a zní:
„10a) § 25 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 48 odst. 1 písm. l) se za slovo „rodu“ vkládají slova „ , zdravotního postižení, věku, sexuální
orientace“.
6. V § 50 odstavec 1 zní:
„(1) Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání
provozovatele vysílání ze zákona na programech ČT 2
a ČT 4 nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího
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času na každém z těchto programů, přičemž vysílání
reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin
překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na
žádném z těchto programů. Provozovatel vysílání ze
zákona nesmí do vysílání na ostatních programech zařazovat reklamu s výjimkou reklamy zařazované do
vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy
nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu
vysílání sportovní či kulturní události. Je-li do vysílání
provozovatele televizního vysílání ze zákona zařazována reklama podle věty druhé, nesmí čas vyhrazený
takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího
času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin
nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat teleshopping.“.
7. V § 66 se na konci textu věty třetí doplňují slova
„s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a § 21
odst. 3“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice se považuje 11. listopad
2011. Tímto nejsou dotčeny termíny vypínání zemského analogového televizního vysílání a podmínky
pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním pro sítě 1, 2, 3 a 4 podle nařízení vlády č. 161/2008
Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní
vysílání, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Úhrada nákladů podle čl. II bodu 2, 3 nebo 4
zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklých a vynaložených v období ode dne 12. listopadu 2011 do dne
30. června 2012, se poskytne podle čl. II bodů 6 až 9
zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozhlasových
a televizních poplatcích
Čl. V
V § 4 odst. 1 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlaso-
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vých a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., písmeno a) zní:
„a) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí
a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána6),“.
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pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění
zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se body 55 a 56 zrušují.
2. V čl. VII se slova „bodů 26, 55 a 56, které nabývají“ nahrazují slovy „bodu 26, který nabývá“.

ČÁST ŠESTÁ

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu
zemského analogového televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání

Změna zákona o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání
Čl. VI
V § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání), se za slovo „rodu“
vkládají slova „ , zdravotního postižení, věku, sexuální
orientace“.

Čl. VIII
Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, se mění takto:
1. V čl. IV se bod 12 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

2. V čl. VI se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení bodu 1.

Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST SEDMÁ

Čl. VII

Čl. IX

Zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. III bodu 3, který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2012.

ÚČINNOST

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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303
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna soudního řádu správního
Čl. I
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/
/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008
Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 195/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb. a nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., se
mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se slovo „posledním“ nahrazuje
slovem „prvním“.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.“.
3. V § 7 odst. 3 se slova „ , důchodového zabezpečení“ zrušují.
4. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
5. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ustanovení odstavce 5 věty poslední se nepoužije, má-li soud za to, že námitka podjatosti, která
byla uplatněna v průběhu řízení, v němž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, není
důvodná, je-li proti tomuto rozhodnutí přípustná kasační stížnost.“.
6. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „ve věcech

volebních,“ vkládají slova „ve věcech místního a krajského referenda,“.
7. V § 16 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
8. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „c)“ nahrazuje
slovem „b)“.
9. V § 31 odst. 2 a v § 60 odst. 2 se slova „důchodového zabezpečení,“ zrušují.
10. V § 31 odst. 2 se za slova „mezinárodní ochrany,“ vkládají slova „rozhodnutí o správním vyhoštění,
rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí
o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby
trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,“.
11. V § 33 se na začátek odstavce 3 vkládá věta
„Účastník je způsobilý samostatně činit v řízení úkony
(dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv
a brát na sebe povinnosti.“.
12. V § 34 odst. 3 větě druhé se za slova „Doručuje se jí“ vkládají slova „žaloba, usnesení o přiznání
odkladného účinku, usnesení o předběžném opatření
a“.
13. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li počet osob zúčastněných na řízení
mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv
by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne
soud, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva
v řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného
zmocněnce, kterého si zvolí. Jestliže by celkový počet
zvolených zmocněnců vzrostl na více než 10 a osoby
zúčastněné na řízení se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům osob zúčastněných na řízení soud. Společný zmocněnec vykonává práva osob zúčastněných na řízení, které zastupuje. Ustanovení § 35 odst. 2 a 6 se použijí přiměřeně.“.
14. V § 35 odst. 5 větě první se za slova „ve věci
mezinárodní ochrany,“ vkládají slova „rozhodnutí
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o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit
území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,“.
15. V § 35 odst. 5 větě první se za slova „pomoci
uprchlíkům“ vkládají slova „nebo cizincům“.
16. V § 35 odst. 8 větě první se za slova „je-li to“
vkládá slovo „nezbytně“.
17. V § 35 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem,
je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.“.
18. V § 36 odst. 3 větě první se za slova „předsedy
senátu“ vkládá slovo „zčásti“.
19. V § 36 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků
zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.“.
20. V § 36 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o kasační
stížnosti.“.
21. V § 37 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„K podání musí být připojeny listiny, kterých se podatel dovolává.“.
22. V § 37 odst. 5 větě druhé se slova „řízení o takovém“ zrušují.
23. V § 38 odstavec 3 zní:
„(3) O návrhu na předběžné opatření rozhodne
soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí
z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu na předběžné opatření musí být vždy
odůvodněno.“.
24. V § 41 větě druhé se za slovo „daní,“ vkládá
slovo „cel,“.
25. Na konci textu § 41 se doplňují slova
„ , a o promlčecích dobách ve věci náhrady škody nebo
nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci
podle zvláštního zákona“.
26. V § 48 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Soud řízení usnesením přeruší, jestliže
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Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2
až 5.
27. V § 48 odst. 2 se písmena a) a e) zrušují.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c), dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).
28. V § 48 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).
29. V § 49 odst. 1 větě první se slova „k přípravě
alespoň deset pracovních dnů“ nahrazují slovy „čas
k přípravě přiměřený povaze věci, alespoň však
10 dnů; kratší čas k přípravě lze stanovit v řízeních,
v nichž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny“.
30. V § 53 odst. 2 se slova „tam, kde to zákon
stanoví“ zrušují.
31. V § 54 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V řízeních, v nichž je soud povinen rozhodnout ve
lhůtách počítaných na dny, provede úkony podle věty
první bez zbytečného odkladu.“.
32. V § 55 odst. 3 se slova „a osobám na řízení
zúčastněným“ zrušují.
33. V § 55 odst. 3 se za slova „končí-li se jím
řízení“ vkládají slova „nebo je-li jím rozhodnuto o návrhu na přiznání odkladného účinku nebo o návrhu na
předběžné opatření“.
34. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 55a
Odlišné stanovisko
Člen senátu Nejvyššího správního soudu ve složení podle § 16 odst. 2 písm. a) a odst. 3, který s rozhodnutím senátu nebo s jeho odůvodněním nesouhlasí,
má právo, aby jeho odlišné stanovisko bylo uvedeno
v protokolu o hlasování a aby byly důvody jeho nesouhlasu připojeny k vyhotovení písemného rozhodnutí s uvedením jeho jména.“.
35. § 56 včetně nadpisu zní:
„§ 56

a) ve věci byl předložen Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy,

Pořadí projednávání a rozhodování věcí

b) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie
o rozhodnutí o předběžné otázce15a).“.

(1) Soud projednává a rozhoduje věci podle pořadí, v jakém k němu došly; to neplatí, jsou-li u věci
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dány závažné důvody pro přednostní projednávání
a rozhodování věci.

43. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(2) Soud projednává a rozhoduje přednostně návrhy na osvobození od soudních poplatků a návrhy na
ustanovení zástupce.

„(4) O návrhu na přiznání odkladného účinku
rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku
musí být vždy odůvodněno.“.

(3) Soud projednává a rozhoduje přednostně žaloby proti nečinnosti správního orgánu a žaloby proti
nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu, návrhy a žaloby ve věcech mezinárodní
ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí
o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění
cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je
omezení osobní svobody cizince, rozhodnutí o ukončení zvláštní ochrany a pomoci svědkům a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením, jakož i další věci,
stanoví-li tak zvláštní zákon.“.
36. V § 60 se doplňuje odstavec 10, který zní:

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
44. V § 74 odst. 1 větě druhé se slova „ve dvouměsíční lhůtě“ nahrazují slovy „ve lhůtě jednoho měsíce“.
45. V § 74 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ ; k žalobě nebo jinému návrhu, o kterém je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných
na dny, je žalovaný povinen předložit správní spisy
a své vyjádření bez zbytečného odkladu“.

„(10) Pro vymáhání pohledávek uvedených v odstavci 9 se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.

46. V § 82 se slova „ , trvá-li takový zásah nebo
jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování“ nahrazují slovy „nebo určení toho, že zásah byl nezákonný“.

37. V § 66 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

47. V § 85 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ ; to
neplatí v případě,“.

„(3) Žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce
práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný
zájem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
38. V § 66 odst. 5 a 6 se slova „odstavců 1 až 3“
nahrazují slovy „odstavců 1 až 4“.
39. V § 66 odst. 6 se slova „je-li podána další žaloba podle téhož odstavce, a to i tehdy, je-li podána
jiným k tomu oprávněným, třebaže ten takovou žalobu
ve věci dosud nepodal“ nahrazují slovy „pokud již žalobu v téže věci podal ze stejných právních důvodů
někdo jiný“.
40. V § 72 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
41. V § 72 odst. 2 se slova „§ 66 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 až 3“ a slova „§ 66 odst. 3“
se nahrazují slovy „§ 66 odst. 4“.
42. V § 73 odst. 2 se slova „nenahraditelnou újmu,
přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „nepoměrně
větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku
může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude
v rozporu s důležitým veřejným zájmem“.

48. § 86 se včetně nadpisu zrušuje.
49. V § 87 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; rozhoduje-li soud pouze o určení toho, zda
zásah byl nezákonný, vychází ze skutkového a právního
stavu, který tu byl v době zásahu“.
50. V § 87 odst. 2 větě první se za slova „Soud
rozsudkem“ vkládají slova „určí, že provedený zásah
byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování,“.
51. V § 90 odstavec 2 zní:
„(2) V řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo
na neplatnost hlasování jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán, politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž
kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla
napadena, nebo nezávislý kandidát. V řízení o návrhu
na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla
napadena.“.
52. V § 90 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud soud rozhodne o neplatnosti volby
kandidáta, může současně vyhlásit za zvoleného toho,
kdo byl řádně zvolen.“.
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53. V § 91a odst. 2 se slova „ ; v případě návrhu
podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v místním referendu“ nahrazují slovy „a navrhovatel“.
54. V § 91b odst. 2 se slova „ ; v případě návrhu
podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v krajském referendu“ nahrazují slovy „a navrhovatel“.
55. V § 101a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
56. § 101b zní:
„§ 101b
(1) Návrh lze podat do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout.
(2) Návrh kromě obecných náležitostí podání
(§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat návrhové body,
z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel opatření obecné povahy nebo jeho část za nezákonné. Obsahuje-li návrh
tyto náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části opatření obecné povahy
nebo jej rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel
může kdykoli za řízení návrhové body omezit.
(3) Při přezkoumání opatření obecné povahy vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu
byl v době vydání opatření obecné povahy.
(4) Ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první
a odst. 4, a § 76 se použijí přiměřeně.“.
57. § 101c se zrušuje.
58. V § 101d odstavec 1 zní:
„(1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu.“.
59. V § 101d odst. 2 větě poslední se slovo „třiceti“ nahrazuje slovem „devadesáti“.
60. V § 101d se odstavec 5 zrušuje.
61. V § 104 odst. 1 se slova „a ve věcech místního
a krajského referenda“ zrušují.
62. V § 106 odstavec 4 zní:
„(4) Kasační stížnost se podává u Nejvyššího
správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační
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stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí
vydal.“.
63. V § 106 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Byla-li kasační stížnost podána u soudu,
který napadené rozhodnutí vydal, předá ji tento soud
bez zbytečného odkladu Nejvyššímu správnímu soudu
se soudním, případně též se správním spisem.“.
64. V § 107 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
65. § 108 se včetně nadpisu zrušuje.
66. V § 109 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Má-li kasační stížnost vady, avšak není zjevně
opožděná nebo podaná tím, kdo k jejímu podání zjevně
není oprávněn, zajistí Nejvyšší správní soud jejich odstranění. Nejsou-li důvody pro jiný postup, Nejvyšší
správní soud doručí kasační stížnost ostatním účastníkům řízení a osobám zúčastněným na řízení, poskytne
jim možnost vyjádřit se k jejímu obsahu a vyžádá spisy
správního orgánu a krajského soudu, který napadené
rozhodnutí vydal, popřípadě opatří další podklady potřebné pro rozhodnutí.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2
až 5.
67. V § 110 odst. 1 větě první se za slova „dalšímu
řízení“ vkládají slova „ , pokud ve věci sám nerozhodl
způsobem podle odstavce 2“.
68. V § 110 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí
krajského soudu, a pokud již v řízení před krajským
soudem byly pro takový postup důvody, současně se
zrušením rozhodnutí krajského soudu může sám podle
povahy věci rozhodnout
a) o zrušení rozhodnutí správního orgánu nebo vyslovení jeho nicotnosti; ustanovení § 75, 76 a 78 se
použijí přiměřeně,
b) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části;
ustanovení § 101b a 101d se použijí přiměřeně,
anebo
c) o ochraně ve věcech místního referenda způsobem
uvedeným v § 91a odst. 1 nebo o ochraně ve věcech krajského referenda způsobem uvedeným
v § 91b odst. 1.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
69. V § 110 odst. 3 větě druhé se slova „nebo o po-
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stoupení věci“ nahrazují slovy „ , o postoupení věci
nebo způsobem podle odstavce 2“.
70. V § 110 se odstavec 5 zrušuje.
71. V § 117 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se zákon
č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů,
které byly v řízení učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Pro určení místní příslušnosti v řízeních, která
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.
3. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, které bylo vydáno krajským soudem v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc
vrátí krajskému soudu k dalšímu řízení, dokončí toto
řízení krajský soud, který vydal zrušené rozhodnutí.
4. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se procesní způsobilost posuzuje
podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. O žalobách ve věcech rozhodnutí o správním
vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení
doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí,
jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,
podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
rozhodne specializovaný senát ve složení podle dosavadních právních předpisů. To platí i v případě zrušení
rozhodnutí krajského soudu na základě kasační stížnosti.
6. O žalobách nebo návrzích na zahájení řízení
podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se provede příprava jednání podle § 49 odst. 1 zákona
č. 150/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo na
neplatnost hlasování se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
8. Proti opatření obecné povahy, které nabylo
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účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
lze podat návrh na jeho zrušení nebo zrušení jeho části
nejpozději do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené
opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání
lhůty pro podání návrhu nelze prominout.
9. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo
jeho části zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, v nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
10. Kasační stížnosti ve věcech mezinárodní
ochrany, které byly podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se projednají a rozhodnou v senátu
Nejvyššího správního soudu složeném podle dosavadních právních předpisů.
11. Kasační stížnost lze podat pouze proti těm
rozhodnutím krajských soudů ve věcech místního
a krajského referenda, která byla vydána v řízeních zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III
V § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se slova
„krajský soud“ nahrazují slovy „Nejvyšší správní
soud“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IV
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 427/2010
Sb., se mění takto:
1. V § 21a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho
zprávě, doporučením nebo návrhům na opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto
může ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení nebo pří-
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slušné úřady. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty může
postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.
(5) V případě nesplnění povinnosti součinnosti
podle § 15 a 16 může ochránce postupovat podle § 20
odst. 2.“.
2. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 6 zrušuje.
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dání nebo o předání na základě evropského zatýkacího
rozkazu. Je-li v těchto případech proti rozhodnutí krajského soudu podána kasační stížnost, Nejvyšší správní
soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším
urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy podaná
kasační stížnost bude prostá vad a bude mít všechny
náležitosti, nebo ode dne, kdy se po případném odstranění vad nebo doplnění všech náležitostí kasační stížnosti dozvěděl o uložení trestu vyhoštění nebo o řízení
o vydání nebo o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. V
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona
č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb.,
zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/
/2010 Sb., a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.
2. V § 32 odst. 2 se slova „podle odstavců 1 a 2“
nahrazují slovy „podle odstavce 1“.
3. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Byl-li žadateli o udělení mezinárodní ochrany
(žalobci) uložen trest vyhoštění nebo je-li vedeno řízení
o jeho vydání do cizího státu nebo o jeho předání do
jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu podle jiného právního předpisu14), krajský soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení nebo ode dne, kdy se po zahájení řízení
dozvěděl o uložení trestu vyhoštění nebo o řízení o vy-

4. V § 32 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 2“
nahrazují slovy „podle odstavce 1“.
5. V § 54a odst. 1 písm. c) a v § 87a odst. 1 a 2 se
slova „nebo 2“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. VI
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004
Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 118 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Do doby, po kterou nelze umožnit cizinci
vstup na území členských států Evropské unie nebo
občanovi Evropské unie anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, se nezapočítává doba,
po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.“.
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ČÁST ŠESTÁ

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

Změna zákona o státním zastupitelství

2. V § 172 odstavec 6 zní:
„(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí
je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je
cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li
o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu byl zjištěn pobyt
cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je
místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by
měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění,
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem
zajištění a rozhodnutí o správním deliktu.“.
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Čl. VII
V § 12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se odstavec 6 včetně
poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

3. V § 172 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.“.

Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

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