Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 1

Rozeslána dne 5. ledna 2012

Cena Kč 65,–

O B S A H:
1. Zák o n , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního
zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým
účinkem
3. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které
rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství
větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
4. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
5. V y h lá š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
6. Sd ěle n í Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
8. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
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Částka 1

1
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. I
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
takto:
1. V § 1, § 18 odst. 2 a v § 103 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy.
Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu
pobytu.

Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu
pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně
činných po skončení jejich pracovní činnosti.
Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém
obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS.
Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu
pobytu pro studenty.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně
mladistvých pracovníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou
se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu
na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze
dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/
/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže
a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze
dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce
a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí.“.

3. V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „nebo bez zelené
karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována“ a slova
„ , nebo bez modré karty, je-li podle tohoto zákona
vyžadována“ zrušují.
4. V § 5 písm. e) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci
pro právnickou nebo fyzickou osobu bez
platného povolení k pobytu na území České
republiky, je-li podle zvláštního právního
předpisu vyžadováno3),“.
5. V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
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„g) poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup orgánům, rozhodujícím o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo
zadávajícím veřejné zakázky, údaje z evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
6. V § 6 odst. 1 písm. h) se za slova „práce a“
vkládá slovo „dále“ a na konci textu se doplňují slova
„a evidenci právnických a fyzických osob, kterým byla
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.
7. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) posuzuje rizika související s výkonem nelegální
práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a určuje riziková
odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato
nelegální práce soustřeďuje,
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vomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.
11. V § 75 na konci odstavce 5 a v § 76 na konci
odstavce 2 se doplňuje věta „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.
12. V § 75 odst. 8 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:
„k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období
12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro
vrácení příspěvku,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).
13. V § 76 odst. 6 se písmeno „k)“ nahrazuje písmenem „l)“.

j) každoročně do 1. července předkládá Evropské
komisi zprávu o počtu kontrol provedených
v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých
rizikových odvětvích, o výsledku těchto kontrol
a jejich procentním podílu na celkovém počtu
právnických a fyzických osob podnikajících v jednotlivých rizikových odvětvích.“.

14. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje závěrečná část ustanovení „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

8. V § 6 odst. 2 se písmeno „g)“ nahrazuje písmenem „h)“.

„f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty neuplynuly 3 roky.“.

9. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Evidence právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 obsahuje
a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo
jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby,
b) identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby,
c) výši uložené pokuty,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty.
Údaje v této evidenci se uchovávají po dobu, po kterou
jsou právnické nebo fyzické osoby vyloučeny z účasti
na veřejných výhodách, podporách, dotacích, příspěvcích nebo získání veřejných zakázek.“.
10. V § 8a odst. 1 písm. l) se za slovo „a“ vkládá
slovo „dále“ a za slovo „dětí“ se vkládají slova „a evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla pra-

15. V § 78 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

16. V § 78 odst. 10 se slova „výši; nesplnění této
povinnosti“ nahrazují slovy „výši; obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek v případě, že mu byl
poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Nesplnění těchto povinností“.
17. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho
rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec
uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až r), u kterého se
nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České
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republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy,
povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději
v den nástupu těchto osob k výkonu práce.“.
18. V § 98 písm. p) a r) se slova „Evropském společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
19. V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie
dokladů prokazujících oprávněnost pobytu3) cizince
na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto
cizince.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
20. V § 111 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Hmotná podpora na vytváření nových pracovních
míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo školení
nových zaměstnanců se zaměstnavateli neposkytnou po
dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) bodu 3.“.
21. V § 111 odst. 6 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
„i) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla poskytnuta
v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
22. V § 111 odst. 7 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:
„k) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla poskytnuta
v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).
23. V § 118 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Příspěvky podle § 112 až 114, 116 nebo 117
se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e)
bodu 3.“.

Částka 1

24. V § 119 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:
„h) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek podle § 112 až 114, 116 nebo 117 v případě,
že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle
§ 5 písm. e) bodu 3, lhůtu a podmínky vrácení
příspěvku,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
25. V § 119a odst. 8 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
26. V § 120 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
27. § 136 zní:
„§ 136
Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna
uchovávat podle § 102 odst. 3.“.
28. V § 139 odst. 1 písm. d) se za slovo „práce“
vkládají slova „podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2“.
29. V § 139 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:
„f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e)
bodu 3.“.
30. V § 139 odst. 3 písm. e) se za slova „písm. d)“
vkládají slova „a f)“.
31. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2“.
32. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:
„e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e)
bodu 3.“.
33. V § 140 odst. 4 písm. f) se za slova „písm. c)“
vkládají slova „a e)“.
34. V § 141 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Při určení výše pokuty za přestupek podle § 139
odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140
odst. 1 písm. e) se přihlédne i k výši částek, které je
právnická nebo fyzická osoba povinna uhradit podle
§ 141b odst. 1 písm. b).“.
35. Za § 141 se vkládají nové § 141a a 141b, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 90 a 91 znějí:
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„Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických
nebo fyzických osob
§ 141a
(1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle
§ 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140
odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba,
které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby;
stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3
tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče
vědět měly a mohly.
(2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo
a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce rozhodnutí.
Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději
do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1
písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1
písm. e).
§ 141b
(1) Právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt podle § 140 odst. 1
písm. e), nebo fyzická osoba, které byla pravomocně
uložena pokuta za přestupek podle § 139 odst. 1
písm. f), je povinna uhradit
a) cizinci, který vykonal práci podle § 5 písm. e)
bodu 3, dlužnou odměnu,
b) částku rovnající se součtu částek odpovídajících
výši
1. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
včetně penále90),
2. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále21), které by jinak byla povinna odvést podle jiných právních předpisů, a
c) náklady související s doručením dlužné odměny
podle písmene a), a to i do státu, jehož je cizinec
občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho posledního trvalého
bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má
povolen pobyt.
(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši základní měsíční sazby
minimální mzdy91) za každý měsíc trvání výkonu ne-
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legální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Má se za to, že
cizinec vykonával práci 3 měsíce.
(3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1
písm. a) a c) ručí právnická nebo fyzická osoba, které
právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla
v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel
přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí
i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud
o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby
věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly
a mohly.
(4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo
a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce rozhodnutí.
Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději
do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1
písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1
písm. e).
90

) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

91

) § 111 zákoníku práce.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Povinnost vrátit poskytnuté investiční pobídky
podle § 111 a příspěvky na nástroje a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti podle § 75 a 76, § 112 až 114,
§ 116 a 117, jakož i příspěvek podle § 78 zákona č. 435/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se neuplatní ve vztahu k dohodám o poskytnutí investiční pobídky nebo příspěvku uzavřeným
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Povinnosti podle § 87 odst. 1, § 102 odst. 3
a § 136 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou právnické
a fyzické osoby, které zaměstnaly cizince do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, povinny splnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. III
V § 2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

Sbírka zákonů č. 1 / 2012
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souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.,
se za slova „vyňaty osoby,“ vkládají slova „které na
území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále
osoby,“.

Částka 1

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l)
a m).
2. V § 53 odst. 3 písm. d) se slova „i) až l)“ nahrazují slovy „i) až m)“.

ČÁST TŘETÍ

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. IV

Čl. V

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009
Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 258/2011 Sb., se mění
takto:

V § 9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, se dosavadní text označuje jako odstavec 1
a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Z pojištění jsou dále vyňaty osoby, které nejsou občany České republiky nebo občany Evropské
unie a jsou zaměstnány v České republice bez platného
oprávnění k pobytu na území České republiky podle
jiného právního předpisu6).“.

1. V § 53 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 77
zní:

ČÁST PÁTÁ

„k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu77),
77

) § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.“.

ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 2 / 2012

Částka 1
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2
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství,
a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku
v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník:

Čl. I
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro
účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za
látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem
a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné
metody s dopingovým účinkem, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části A bodu 1 písmenu b) se
slova „testosteron a“ nahrazují slovem „testosteron,“.
2. V příloze č. 1 části A bodu 1 se na konci písmene b) na samostatném řádku doplňují slova „a další
látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.“.

„B. GENOVÝ DOPING
1. Transfer nukleových kyselin nebo jejich sekvencí
s potenciálem zvýšit sportovní výkon.
2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk s potenciálem zvýšit sportovní výkon.
3. Použití látek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují
funkce známé svým vlivem na výkonnost modifikováním genové exprese, například receptor delta
aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor d (PPARd)
agonists/ (například GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti
s PPAR delta /PPARd-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (například AICAR).“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-

3. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:
šení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.

Sbírka zákonů č. 3 / 2012
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Částka 1

3
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku
a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 3 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník:

hmotnosti rostliny“ nahrazují slovy „v kvetoucím nebo
plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou
zrn) včetně listů“.

Čl. I

2. V příloze č. 1 části A se body 2 až 4 zrušují.

Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro
účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo
houby se považují za rostliny a houby obsahující
omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich
množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku,
se mění takto:
1. V příloze č. 1 části A bodu 1 se slova „z celkové

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 2.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.

Sbírka zákonů č. 4 / 2012

Částka 1

Strana 9

4
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník:

jedy a jaké je množství větší než malé u omamných
látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících
a jedů, se mění takto:

Čl. I
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro
účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za

1. V příloze č. 1 se pod položku „Aziridin; ethylenimin“ vkládá nový řádek, který zní:

„
Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)
stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol

41083-11-8

255-209-1

050-019-00-3

“.
2. V příloze č. 1 položce „Bromoxynil (ISO)
a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ se slova „a jeho soli“ zrušují.
3. V příloze č. 1 se pod položku „Bromoxynil
(ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ vkládá nový
řádek, který zní:
„
Bromoxynil (ISO) a jeho soli

–

–

608-065-00-2
“.

4. V příloze č. 1 se pod položku „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát“ vkládá nový řádek, který zní:
„
Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný

693-21-0

211-745-8

603-033-01-1

“.
5. V příloze č. 1 položce „Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát“
se za slovo „Formetanat“ vkládá text „(ISO)“.
6. V příloze č. 1 položce „Fosthietan; diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát“ se za slovo „Fosthietan“ vkládá text „(ISO)“.
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7. V příloze č. 1 položce „Guazatin; 1,1'-[iminodi
(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ se za slovo „Guazatin“
vkládá text „(ISO)“.
8. V příloze č. 1 se pod položku „Guazatin (ISO);
1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ vkládá nový
řádek, který zní:
„
Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin

108173-90-6

–

612-087-00-8
“.

9. V příloze č. 1 položce „Mipafox; fluorid kyseliny N,N’-diisopropylfosforodiamidové“ se za slovo
„Mipafox“ vkládá text „(ISO)“.
10. V příloze č. 1 položce „Oxamyl; {[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-methylkarbamát“ se za slovo „Oxamyl“ vkládá text „(ISO)“.
11. V příloze č.1 položce „Parakvat-dimethylsulfát;
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sulfát)“ se ve sloupci „číslo ES“ číslo „217-196-3“ nahrazuje číslem „218-196-3“.
12. V příloze č. 1 položce „Skopolamin;
(6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát“ se za slovo „Skopolamin;“ vkládá slovo „hyoscin;“.
13. V příloze č. 1 položce „Thiofanox; 3,3-dimethyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl) oxim“ se za slovo „Thiofanox“ vkládá text
„(ISO)“.
14. V příloze č. 1 se řádek s položkou „Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tri-cyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin“ zrušuje.
15. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovem „obsahujících“ slovo „a“ zrušuje.
16. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ text ve sloupci „množství větší než malé“ zní:
„více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny
nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku“.
17. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ ve sloupci „nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako
droga, aby bylo její zkoumané množství považováno
za větší než malé“ se číslo „0,015“ nahrazuje číslem „0,01“.
18. V příloze č. 2 položce „Meskalin“ ve sloupci
„účinná psychotropní látka“ se slova „200g čerstvé
organické hmoty nebo“ zrušují.
19. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují
řádky, které znějí:

Částka 1
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.

Sbírka zákonů č. 5 / 2012
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Částka 1

5
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2011
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) Dnem 11. ledna 2012 se ke 400. výročí úmrtí
císaře Rudolfa II. vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr
31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná
odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka
nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

pocházející z portálu vedoucího z Vladislavského sálu
do Kaple všech svatých. Ovál je částečně překryt monogramem Rudolfa II. pocházejícím z jižní věže katedrály sv. Víta. Ve spodní části dvousetkoruny je přepis
rytiny z roku 1606 zobrazující Prahu, přes kterou je
nápis „PRAGA“. Při levém, horním a pravém okraji
dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“
a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při levém okraji
dvousetkoruny vlevo od zadních nohou koně.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Rudolfa II. podle dobové rytiny od Aegidia Sadelera.
Vpravo od portrétu Rudolfa II. je habsburský orel,
částečně zakrytý portrétem, a pod portrétem je podpis císaře. Vpravo od podpisu císaře jsou letopočty
„1612 – 2012“. Při levém okraji dvousetkoruny je opis
„RUDOLF II.“. Při spodním pravém okraji dvousetkoruny jsou iniciály autorky dvousetkoruny, akademické sochařky Majky Wichnerové, které jsou tvořeny
písmeny „MW“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je přepis jezdeckého portrétu Rudolfa II. od Aegidia Sadelera.
Vpravo od podobizny Rudolfa II. je český lev v oválu

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. ledna
2012.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Částka 1
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Příloha k vyhlášce č. 5/2012 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
(lícní a rubová strana)
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6
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 20. prosince 2011
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je
uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

Částka 1
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 22. prosince 2011
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 7. dubna 2012 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Střížovice

Kroměříž

Zlínský

Ministr:
Kubice v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 22. prosince 2011
o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 7. dubna 2012 dodatečné volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Prameny

Cheb

Karlovarský

Ministr:
Kubice v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na
Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14,
tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví,
Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

