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ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I
Změna zákona o pojistném

na veřejné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zá-
kona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona
č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zá-
kona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona

č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3c odst. 1 se částka „6 259 Kč“ nahrazuje
částkou „7 540 Kč“.

2. V § 3c odst. 1 se částka „7 540 Kč“ nahrazuje
částkou „7 903 Kč“.

3. V § 21d odst. 3 se slova „a správních delik-
tech“ zrušují.

4. Nadpis § 21e zní:

„Přestupek“.

5. V § 21e odst. 1 se slova „správního deliktu“
nahrazují slovem „přestupku“.

6. V § 21e odst. 2 se slova „správní delikt“ na-
hrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“
se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

7. V § 21e se odstavce 3 až 5 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 21e odst. 3 se slova „Správní delikt
v prvním stupni“ nahrazují slovy „Přestupek podle
odstavce 1“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení
čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 297 / 2017Strana 3226 Částka 104



298

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 279/2003 Sb., zákona
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona

č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákona č. 139/2015
Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.
a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 71a odst. 1 se za slovo „dítě“ doplňují
slova „anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se
soustavně připravuje studiem na své budoucí povo-
lání“.

2. V § 71a odst. 4 písm. b) se za slovo „dítě“
doplňují slova „anebo na zletilé dítě do 26 let věku,
které se soustavně připravuje studiem na své budoucí
povolání“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. c) a e) se slovo „dalších“
nahrazuje slovem „pomocných“.

2. V § 1 odst. 1 písm. c) a v § 3 odst. 1 písm. b)
se slovo „další“ nahrazuje slovem „pomocné“.

3. V § 2 odst. 1 písmeno z) zní:

„z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení kon-
krétně určené pro aplikaci přípravků, včetně
příslušenství nezbytného pro účinný provoz
takového zařízení, jako jsou zejména trysky,
tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro
nádrže.“.

4. V § 2 odst. 2 písm. u) se slovo „distribuovat“
nahrazuje slovy „uvádět na trh“.

5. V § 5 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Profesionální uživatel je povinen brát

v úvahu veškeré dostupné metody ochrany rostlin
a následně zavádět vhodná opatření, která lze z hos-
podářského a ekologického hlediska odůvodnit

a která snižují či minimalizují rizika pro lidské zdraví
nebo životní prostředí.

(2) Profesionální uživatel je při rozhodování
o využití integrované ochrany rostlin povinen vždy
zabezpečit optimální růst zdravých rostlin a zdra-
votní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů
při co nejmenším narušení zemědělských ekosy-
stémů a zvážit použití opatření integrované ochrany
rostlin stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Profesionální uživatel zaznamenává údaje
o vlastním sledování výskytu škodlivých organismů,
o jím použitých přípravcích a o vyhodnocení úspěš-
nosti jím provedených opatření na ochranu rostlin
způsobem stanoveným prováděcím právním předpi-
sem.“.

6. V § 5 odst. 4 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) provádí zkoušení povolených přípravků a po-
mocných prostředků s cílem stanovit jejich
optimální použití v souladu se zásadami inte-
grované ochrany rostlin v podmínkách České
republiky a porovnat účinnost povolených pří-
pravků a pomocných prostředků a zveřejňuje
výsledky tohoto zkoušení.“.

7. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Průzkum výskytu škodlivých organismů
před založením porostu rozmnožovacího

nebo reprodukčního materiálu

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá
pěstovat šlechtitelský, rozmnožovací nebo repro-
dukční materiál podle zvláštních právních před-
pisů6), 7), může před založením příslušného porostu
požádat Ústav o provedení průzkumu výskytu
škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překáž-
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kou uznání příslušného materiálu. Průzkum se pro-
vádí v místě určeném k produkci tohoto materiálu,
popřípadě i v bezprostředním okolí tohoto místa.
Druhy rostlin, kterých se možnost provedení
průzkumu týká, a další podrobnosti stanoví prová-
děcí právní předpis.“.

8. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9

Ohlašovací povinnost

Každý, kdo zjistí výskyt nebo má důvodné po-
dezření z výskytu škodlivého organismu podle § 7
odst. 1 nebo 3 nebo škodlivého organismu podle
§ 10 odst. 1 písm. b), proti jehož zavlékání a šíření
nařídil Ústav mimořádná rostlinolékařská opatření
podle § 76 odst. 2 věty druhé, je povinen toto zjištění
nebo důvodné podezření bez zbytečného odkladu
oznámit Ústavu, a v případě, že jej o to Ústav po-
žádá, poskytnout informace týkající se výskytu to-
hoto škodlivého organismu, které mu jsou známy.
Po obdržení této informace Ústav postupuje v sou-
ladu s § 11 odst. 1.“.

9. V § 21 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pokud při řízení o přidělení celně schvá-
leného určení vznikne důvodné podezření, že zá-
silka, která je dovážena ze třetí země do České repu-
bliky, obsahuje rostliny stanovené v příloze prová-
děcího nařízení Komise (EU) 2016/1141, kterým se
přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s vý-
znamným dopadem na Unii podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, musí
být taková zásilka podrobena kontrole provedené
Ústavem. Orgán odpovědný za celní projednání zá-
silky o vzniklém podezření neodkladně písemně in-
formuje místně příslušné pracoviště Ústavu. Pokud
bylo zjištěno, že zásilka obsahuje rostliny stanovené
v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/
/1141 a nejsou splněny podmínky stanovené naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 pro vstup zásilky na území Evropské unie,
Ústav neodkladně podle § 75 nařídí odmítnutí
vstupu zásilky na území Evropské unie, nebo zničení
zásilky nebo její části.“.

10. V § 25 odst. 3 a v § 26 odst. 7 se slovo
„orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

11. V nadpisu hlavy IV se slovo „DALŠÍ“ na-
hrazuje slovem „POMOCNÉ“.

12. V § 31 odst. 3 se za slovo „složení,“ vkládá
slovo „splňovaly“.

13. V § 31 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) Výrobky, které jsou uváděny na trh podle
jiných předpisů než podle tohoto zákona, nesmějí
být označeny na obalu ani v příbalovém letáku údaji
o jejich působení proti výskytu škodlivých orga-
nismů na rostlinách nebo rostlinných produktech,
ani o vlivu na působení těchto škodlivých orga-
nismů. Obal ani příbalový leták těchto výrobků ne-
smí obsahovat grafické a jiné informace, které takové
působení či vliv naznačují.

(5) Obchodní název, obal ani etiketa přípravku
nesmí naznačovat vlastnosti ani účinky, které nebyly
doloženy prostřednictvím dokumentace předložené
žadatelem a posouzeny v rámci povolovacího pro-
cesu.

(6) Obchodní název přípravku nesmí být
shodný s obchodním názvem jiného přípravku. Pro
odlišení obchodního názvu postačuje užití rozlišova-
cího dodatku; tím nejsou dotčena oprávnění na
ochranu označení podle jiných právních předpisů.“.

14. V § 31 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Přípravek nebo chemická látka představují
vážné nebezpečí, pokud nebyly povoleny k uvádění
na trh a používání.“.

15. Za § 31 se vkládají nové § 31a a 31b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 31a

Etiketa přípravku

(1) Přípravek, který je uváděn na trh, musí být
opatřen etiketou v českém jazyce.

(2) V případě souběžného obchodu nesmí být
odstraněny původní etikety, kterými byl přípravek
v rámci výroby a uvádění na trh označen. Původní
číslo šarže a datum výroby výrobce formulace ne-
smějí být přelepeny a musejí na obalu zůstat vidi-
telné.

(3) Držitel povolení je povinen zaslat Ústavu
nejpozději 10 pracovních dní před prvním uvedením
přípravku na trh na základě vydaného povolení a při
každé změně povolení text etikety přípravku včetně
příslušných omezení rizik.
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(4) Ústav zveřejňuje na svých internetových
stránkách text zaslané etikety přípravku.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky
na formu a uspořádání údajů na etiketě přípravku
a vzor etikety přípravku.

§ 31b

Přebalování přípravků

(1) Přebalovat přípravky smí pouze držitel po-
volení, s výjimkou držitele povolení k souběžnému
obchodu.

(2) Přebalování musí být oznámeno Ústavu
nejpozději 3 pracovní dny před přebalením s uvede-
ním místa přebalení a názvu a sídla subjektu, který
přípravky přebaluje.

(3) Při přebalování přípravku musí být splněny
tyto podmínky:

a) přebalení přípravku určeného k uvádění na trh
nesmí ovlivnit složení ani fyzikální a chemické
vlastnosti přebalovaného přípravku,

b) přípravek povolený k uvádění na trh smí být
přebalen pouze do obalu, jehož vlastnosti a ri-
zika jeho použití byla posouzena Ústavem ve
vztahu k tomuto přípravku a který je uveden
v rozhodnutí o povolení tohoto přípravku,

c) při přebalování nesmí dojít k mísení různých
šarží přebalovaného přípravku,

d) na obalu přípravku po přebalení musí být uve-
deno původní číslo šarže a datum výroby vý-
robce formulace přebalovaného přípravku,

e) dokumentace o přebalování obsahuje

1. datum přebalení,

2. název přípravku před přebalením a po pře-
balení,

3. dodané množství, původní číslo šarže a da-
tum výroby přípravku určeného k přebalení,
uvedené na jeho původním obalu výrobcem
formulace.

(4) Dokumentace o přebalení se uchovává
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“.

16. V § 33 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 1 až 5.

17. V § 33 odst. 1 větě třetí se slova „toxikolo-
gický posudek přípravku (dále jen „toxikologický
posudek“) formou závazného stanoviska“ nahrazují
slovy „závazné stanovisko“, ve větě čtvrté se slova
„Toxikologický posudek“ nahrazují slovy „Závazné
stanovisko“, slova „podle § 2 odst. 1 písm. x)“ se
zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Minis-
terstvo zdravotnictví v závazném stanovisku uvede
a zdůvodní, zda je třeba s ohledem na ochranu zdraví
lidí uvádění na trh nebo použití přípravku omezit na
profesionální uživatele, a to v případech, kdy žadatel
v žádosti uvede, že přípravek bude určen i pro ne-
profesionální uživatele.“.

18. V § 33 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

19. V § 34 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Ústav povolí prodej a použití přípravku
pro neprofesionální použití, pokud

a) závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví
nevyžaduje omezení uvádění na trh pouze pro
profesionální uživatele,

b) nejde o přípravek představující při neprofesio-
nálním použití významné riziko pro necílové
organismy a

c) přípravek splňuje požadavky na balení a označo-
vání přípravků pro neprofesionální uživatele,
stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky
na balení a označování přípravků pro neprofesio-
nální uživatele a okolnosti, za nichž přípravek před-
stavuje v případě neprofesionálního použití vý-
znamné riziko pro necílové organismy.“.

20. V § 35 odst. 1 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) je třeba změnit rozhodnutí vydané v rámci
srovnávacího posouzení v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh67) před na-
bytím účinnosti tohoto rozhodnutí, nebo

d) zjistí, že držitel povolení opakovaně nesplnil
podmínky nařízené na základě pravomocného
rozhodnutí o mimořádném rostlinolékařském
opatření podle § 76 odst. 1 písm. f) a g) ve lhůtě
stanovené v tomto rozhodnutí.“.
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21. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) změně názvu formulační přísady nebo změně

výrobce formulační přísady, pokud se jedná
o látku nebo směs chemicky shodnou a pokud
je podkladem pro vydání rozhodnutí o povo-
lení.“.

22. V § 35 odst. 6 se za slova „Držitel povo-
lení“ vkládají slova „a distributor“, za slova „je po-
vinen“ se vkládají slova „při uvádění na trh“, za
slovo „způsobem“ se vkládá slovo „písemně“ a na
konci textu odstavce se doplňují slova „ , a to nepro-
dleně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí“.

23. Na konci § 36 se doplňuje věta „Hodnocení
rovnocennosti provádí Ústav.“.

24. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Kritéria menšinového použití jsou splněna,
jestliže
a) pěstební plocha plodiny je v České republice

menší než 10 000 ha v roce, ve kterém byla
podána žádost o rozšíření povolení,

b) ošetřená plocha v posledních 3 letech před po-
dáním žádosti o rozšíření povolení byla menší
než 10 000 ha ročně,

c) výskyt škodlivého organismu je nepravidelný
a ošetření potřebné méně než jednou za 3 roky,

d) přípravek je použitelný v ekologickém zeměděl-
ství, nebo

e) denní dietární příjem plodiny pro dospělého
člověka je menší než 1,5 g.“.

25. V § 37 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) V případě rozšíření povolení na menšinová
použití v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rost-
lin na trh je veřejným zájmem zejména

a) zabránění vzniku rezistence škodlivých orga-
nismů,

b) různorodost nebo udržitelnost zemědělské pro-
dukce, nebo

c) ochrana veřejné zeleně a zachování krajinného
rázu.

(4) Ústav povoluje rozšíření povolení na men-
šinová použití nařízením.“.

26. V § 37a odstavec 2 zní:

„(2) Posouzení vlivů na zdraví lidí provádí Mi-
nisterstvo zdravotnictví na žádost Ústavu.“.

27. § 38 včetně nadpisu zní:

„§ 38

Vzájemné uznávání povolení

(1) V případě vzájemného uznávání povolení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
si Ústav vyžádá od Ministerstva zdravotnictví závaz-
né stanovisko ohledně podmínek použití přípravku
relevantních pro území České republiky z hlediska
ochrany zdraví lidí. Ústav ve své žádosti informuje
Ministerstvo zdravotnictví o podmínkách použití
přípravku, za kterých byl přípravek povolen refe-
renčním členským státem.

(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá do 75 dnů
od obdržení žádosti Ústavu závazné stanovisko na
základě hodnocení vypracovaného Státním zdravot-
ním ústavem. Ministerstvo zdravotnictví ve svém sta-
novisku může stanovit podmínky použití přípravku
odlišné od těch, za kterých byl přípravek povolen
referenčním členským státem, za podmínek podle
čl. 36 odst. 3 nařízení (ES) č. 1109/2009.

(3) Žadatel uhradí Státnímu zdravotnímu
ústavu za vypracování hodnocení cenu, která se sta-
noví podle zvláštního právního předpisu23b). Usta-
novení § 33 odst. 3 platí obdobně.“.

28. V § 38b odst. 1 se slova „potřebná ochrana
rostlin před škodlivým organismem“ nahrazují slovy
„potřebné ošetření rostlin přípravky“.

29. V § 38b odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „s odlišným mechanismem účinku“.

30. V § 38b odst. 1 písm. b) se za slovo „rezi-
stence“ vkládají slova „škodlivého organismu“.

31. V § 38b odst. 1 písm. d) se slova „je přípra-
vek použitelný v ekologickém“ nahrazují slovem
„ekologické“, v závěrečné části ustanovení od-
stavce 1 se slova „z důvodu veřejného zájmu“ zru-
šují a za slova „vydáním nařízení Ústavu“ se vkládají
slova „ , pokud je splněno alespoň jedno kritérium
menšinového použití“.

32. V § 38b se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) V případě, že tentýž rozsah použití pří-
pravku, který hodlá Ústav povolit podle odstavce 1,
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je již povolen podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie v členském státu téže zóny, do níž
je zařazena i Česká republika, použije se postup po-
dle § 38 obdobně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

33. V § 38b odst. 3 se slova „z důvodu veřej-
ného zájmu“ zrušují.

34. § 38c se včetně nadpisu zrušuje.

35. § 39 zní:

„§ 39

(1) Ústav informuje veřejnost o zjištěných ne-
bezpečných účincích přípravku na zdraví lidí, zvířat
a na životní prostředí, včetně reziduí účinné látky.

(2) Ústav zveřejňuje názvy přípravků, jejich
identifikační znaky a jména nebo názvy osob, které
uvedly přípravky na trh v případě zjištění odchylek
ve složení, označení nebo balení, které vedly k vydání
zákazu uvádění přípravku nebo jeho šarže na trh,
a to po nabytí právní moci rozhodnutí.“.

36. § 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40

Programy zkoušení přípravků
a pomocných prostředků

(1) Ústav stanovuje a předem zveřejňuje pro-
gramy zkoušení povolených přípravků a pomocných
prostředků s cílem ověřit jejich optimální použití
v souladu se zásadami integrované ochrany v regio-
nech České republiky a porovnat účinnost povole-
ných přípravků v různých podmínkách.

(2) Držitel rozhodnutí o povolení přípravku
nebo pomocného prostředku je povinen bezplatně
poskytnout Ústavu na jeho žádost přípravek nebo
pomocný prostředek v množství nezbytném pro rea-
lizaci programu zkoušení, je-li přípravek součástí
programu jako přípravek testovaný nebo referenční.

(3) Výsledky získané v rámci programu zkou-
šení Ústav zveřejňuje na svých internetových strán-
kách.

(4) Výsledky získané v rámci programu zkou-
šení mohou být využity jako podklad při řízení o ob-
novení povolení přípravku nebo povolení menšino-
vého použití.“.

37. § 43 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 92 zní:

„§ 43

Kontrola přípravků a pomocných prostředků

(1) Pro účely kontroly se zpravidla odebírá pří-
pravek nebo pomocný prostředek v prodejním
obalu. Jednotlivé způsoby odběru vzorků stanoví
prováděcí právní předpis.

(2) Vznikne-li podle kontrolního řádu92) po-
vinnost kontrolujícího vrátit odebraný přípravek
nebo pomocný prostředek, poskytne se osobě, jíž
byl vzorek odebrán, též náhrada ve výši rozdílu ceny
zbylého přípravku nebo pomocného prostředku
a ceny přípravku nebo pomocného prostředku v ne-
porušeném odebraném prodejním obalu, za kterou
tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu
prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši
ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve
výši účelně vynaložených nákladů. Tento vzorek
lze nadále uvádět na trh, je-li k němu přiloženo po-
tvrzení Ústavu o možnosti prodeje takového balení
přípravku nebo pomocného prostředku.

(3) Držitel povolení je povinen na požadavek
Ústavu dodat na vlastní náklad

a) analytický standard obsažené účinné látky pří-
padně účinné složky opatřený certifikátem
o analýze,

b) analytické standardy toxikologicky nebo ekoto-
xikologicky významných nečistot,

c) vzorek v neporušeném prodejním obalu odpo-
vídající šarži přípravku nebo pomocného pro-
středku uvedeného na trh v České republice,
a to v množství nezbytně nutném k provedení
kontrolních analýz a ve lhůtě a na místo určené
Ústavem,

d) informace o konkrétní šarži přípravku nebo po-
mocného prostředku a jeho výrobci.

92) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

38. V § 45 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako od-
stavce 3 až 12.

39. V § 45 odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „5“.
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40. V § 45 se za odstavec 11 vkládá nový od-
stavec 12, který zní:

„(12) Rozhodnutí podle odstavce 1 se nevy-
dává, pokud jsou tyto pokusy a zkoušky prováděny
výzkumnou institucí nebo vysokou školou v rámci
vědecké nebo pedagogické činnosti.“.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

41. V § 45 se na konci textu odstavce 13 do-
plňují slova „a požadavky na maximální rozsah po-
kusů a zkoušek s nepovolenými přípravky a pomoc-
nými prostředky“.

42. § 46 včetně nadpisu zní:

„§ 46

Skladování přípravků nebo pomocných
prostředků profesionálními uživateli

(1) Profesionální uživatelé, kteří skladují pří-
pravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni

a) zajistit

1. uskladnění přípravků nebo pomocných pro-
středků podle jejich druhů, a to odděleně od
jiných výrobků a přípravků nebo pomoc-
ných prostředků určených k likvidaci jako
odpad34) a mimo dosah látek, které by mohly
ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků
nebo pomocných prostředků,

2. oddělené skladování přípravků nebo pomoc-
ných prostředků s prošlou dobou použitel-
nosti, nebo přípravků nebo pomocných pro-
středků, které vrací svému dodavateli,

3. průběžné vedení dokladové evidence o pří-
jmu a výdeji přípravků nebo pomocných
prostředků, včetně přípravků s prošlou do-
bou použitelnosti,

4. splnění technických požadavků na sklado-
vání přípravků nebo pomocných prostředků
a další podmínky stanovené zvláštním práv-
ním předpisem35),

5. skladování pouze takových přípravků nebo
pomocných prostředků, které jsou baleny
a označeny v souladu se zvláštními právními
předpisy, jde-li o skladování přípravků nebo
pomocných prostředků určených k použití,
a

b) na požádání informovat Ústav o místech

uskladnění přípravků nebo pomocných pro-
středků.

(2) Profesionální uživatel smí skladovat pří-
pravky určené pro profesionální uživatele, pouze po-
kud je obdržel od registrovaného distributora, nebo
pokud je držitelem povolení k uvedení těchto pří-
pravků na trh v České republice.“.

43. § 46a včetně nadpisu zní:

„§ 46a

Registrace distributorů přípravků
pro profesionální uživatele

(1) Ústav vede registr distributorů přípravků
pro profesionální uživatele (dále jen „registr distri-
butorů“), který je informačním systémem veřejné
správy a je veřejně přístupný způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(2) V registru distributorů jsou vedeny tyto
údaje o registrovaných distributorech:

a) obchodní firma nebo název právnické osoby
nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fy-
zické osoby, pokud není zapsána do obchod-
ního rejstříku,

b) adresa sídla nebo místa podnikání, adresa pro-
vozovny, je-li odlišná od adresy sídla, a adresy
dalších míst, kde se nakládá s přípravky,

c) identifikační číslo osoby a provozovny,

d) datum registrace a

e) registrační číslo přidělené Ústavem.

(3) Ústav rozhodne o zápisu fyzické osoby
nebo právnické osoby do registru distributorů na
základě její žádosti.

(4) Žádost o zápis do registru distributorů pří-
pravků kromě obecných náležitostí žádosti podle
správního řádu obsahuje

a) u osob, které mají sídlo ve třetí zemi nebo ve
Švýcarské konfederaci, sídlo jejich organizační
složky v České republice; v případě sídla ve
Švýcarské konfederaci je třeba sídlo organizační
složky v České republice uvést, pouze pokud je
činnost distributora přípravků pro profesionální
použití vykonávána po dobu delší než 90 dnů, a

b) adresu místa provozoven a dalších míst, kde na-
kládá s přípravky, kterými se rozumí zejména
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sklady, místa, kde dochází k balení a označo-
vání, a místa prodeje a manipulace.

(5) K žádosti o zápis žadatel připojí

a) prohlášení žadatele, že se seznámil a bude do-
držovat postupy správné distribuční praxe,
která bude zajištěna osobami odborně způsobi-
lými pro nakládání s přípravky, a

b) doklad podle odstavce 4 písm. a).

(6) Dojde-li ke změně údaje vedeného v registru
distributorů, je registrovaný distributor povinen tuto
změnu oznámit Ústavu do 15 dnů ode dne, kdy
změna nastala.

(7) Ústav rozhodne o změně, pozastavení nebo
zrušení zápisu v registru distributorů na základě žá-
dosti registrovaného distributora.

(8) Ústav rozhodne o pozastavení nebo zrušení
zápisu v registru distributorů,

a) poruší-li distributor některou z povinností uve-
dených v § 46c odst. 1 písm. a), b), c), d), e), g),
i), j), k), l), m) nebo n), nebo

b) nesplní-li distributor opakovaně opatření naří-
zené na základě rozhodnutí o mimořádném
rostlinolékařském opatření podle § 76 odst. 1
písm. f) a g) ve lhůtě v tomto rozhodnutí stano-
vené.

(9) Pozastavení zápisu v registru distributorů
podle odstavce 8 Ústav uplatní v těch případech,
kdy jsou zjištěny takové nedostatky, které jsou od-
stranitelné povahy. Zrušení zápisu v registru distri-
butorů podle odstavce 8 Ústav uplatní v těch přípa-
dech, kdy jsou zjištěny takové nedostatky, které ne-
jsou odstranitelné povahy. Ústav v rozhodnutí o po-
zastavení zápisu v registru distributorů stanoví práva
a povinnosti distributora po dobu trvání pozastavení
zápisu. Po odstranění důvodů, které vedly k pozasta-
vení zápisu v registru distributorů, Ústav rozhodne
o ukončení pozastavení zápisu. Pokud nedošlo k od-
stranění důvodů, které vedly k pozastavení zápisu
v registru distributorů, ve stanoveném termínu nebo
nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o pozastavení zápisu, pokud termín k jejich
odstranění nebyl stanoven, rozhodne Ústav o zrušení
zápisu v registru distributorů. Odvolání proti roz-
hodnutí o pozastavení zápisu v registru distributorů
nemá odkladný účinek.

(10) Registrace distributora v registru distribu-

torů zaniká úmrtím distributora, jde-li o osobu fy-
zickou, nebo zánikem distributora, jde-li o osobu
právnickou, v případě, že zanikla bez právního ná-
stupce.“.

44. Za § 46a se vkládají nové § 46b až 46d, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 93 až 96
znějí:

„§ 46b

Uvádění přípravků a pomocných
prostředků na trh

(1) Uvádět na trh přípravky pro profesionální
uživatele může pouze registrovaný distributor.

(2) Distributor je povinen prokázat od koho
nabyl přípravek či pomocný prostředek.

(3) Místa, na nichž dochází při podnikatelské
činnosti35a) k nakládání s přípravky nebo pomoc-
nými prostředky v rámci uvádění na trh, musí spl-
ňovat kritéria stanovená prováděcím právním před-
pisem.

(4) Kontrolu uvádění přípravků a pomocných
prostředků na trh provádí Ústav.

(5) Registrovaný distributor musí zabezpečit,
aby přípravky prodávala osoba, která je držitelem
osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich
prodeje poskytuje informace týkající se použití pří-
pravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpeč-
nostní pokyny k zamezení těchto rizik.

(6) Při uvádění na trh přípravku, který není
určen pro profesionální uživatele, je distributor po-
vinen poskytovat informace, které se týkají rizik
souvisejících s používáním přípravků, zejména infor-
mace o rizicích přípravku pro zdraví a životní pro-
středí, způsobů správného skladování a aplikace pří-
pravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné
likvidace v souladu s právními předpisy34), včetně
informace o možnostech alternativní ochrany rostlin
představujících nižší riziko.

(7) Přípravky nelze prodávat prostřednictvím
prodejních automatů.

(8) Registrovaný distributor je povinen uplat-
ňovat zásady správné distribuční praxe.

(9) Distributor přípravků pro neprofesionální
uživatele je povinen dodržovat povinnosti uvedené
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v § 46c odst. 1 písm. a), b), d), f), j) bodech 3 až 8
a v § 46c odst. 1 písm. l), m) a n).

§ 46c

Správná distribuční praxe

(1) Správná distribuční praxe sestává z povin-
nosti

a) dodávat pouze povolené přípravky nebo po-
mocné prostředky, dodržovat veškeré další
podmínky obsažené v rozhodnutí o povolení
a zajistit, aby v průběhu uvádění na trh byly
zachovány chemické a fyzikální vlastnosti pří-
pravku, na jejichž základě bylo uděleno povo-
lení, a jeho jednoznačná dohledatelnost,

b) dodávat přípravky nebo pomocné prostředky
pouze v neporušených prodejních obalech, spl-
ňujících veškeré náležitosti stanovené tímto zá-
konem a přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie95), s výjimkou přípravků nebo pomoc-
ných prostředků, které byly podrobeny labora-
torním analýzám a vráceny po provedení
kontroly,

c) neprodleně informovat své odběratele o zjiště-
ných závadách přípravku nebo pomocného
prostředku nebo o jeho nežádoucích účincích,

d) vést dokumentaci a záznamy o přípravcích a po-
mocných prostředcích, včetně čísla šarže a data
výroby výrobce formulace, které uvádí na trh,
skladuje, označuje nebo vrací svému dodavateli
a uchovávat tuto dokumentaci po dobu nejméně
5 let od vzniku dokumentace nebo záznamu,

e) poskytovat Ústavu na vyžádání údaje o druzích
a množství přípravků nebo pomocných pro-
středků, které v rámci uvádění na trh dodal,

f) na požádání informovat Ústav o místech
uskladnění přípravků nebo pomocných pro-
středků,

g) prodávat přípravky pro profesionální uživatele
pouze osobám, které prokáží, že konečný od-
běratel přípravku má zajištěno, že nakládání
s přípravky bude řídit držitel osvědčení dru-
hého nebo třetího stupně; o uvádění na trh a vy-
dávání těchto přípravků vede distributor evi-
denci, která obsahuje datum výdeje přípravku,
název a množství vydaného přípravku a pořa-
dové číslo osvědčení osoby, která u konečného
odběratele řídí nakládání s přípravky,

h) zajistit, že zaměstnanci jsou předem vyškoleni
k činnosti, kterou vykonávají, zejména o poža-
davcích správné distribuční praxe, že disponují
odpovídajícím vzděláním, kvalifikací a osvědče-
ním, a že jejich pravomoc je písemně vymezena,

i) zajistit, aby prostory a technická zařízení určené
pro uvádění přípravků nebo pomocných pro-
středků na trh odpovídaly druhu a rozsahu pří-
pravků nebo pomocných prostředků uvádě-
ných na trh a aby byly tyto prostory a technická
zařízení udržovány a kontrolovány tak, aby
bylo zabezpečeno správné zacházení s přípravky
nebo pomocnými prostředky,

j) skladovat přípravky nebo pomocné prostředky
tak, aby

1. byly dodrženy podmínky skladování odpo-
vídající nebezpečnosti přípravků nebo po-
mocných prostředků a další požadavky na
skladování přípravků stanovené přímo pou-
žitelným předpisem Evropské unie67), 93),
tímto zákonem a zvláštním právním předpi-
sem96) a požadavky pro nakládání s nebez-
pečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky zákonem o ochraně veřejného
zdraví94),

2. byl zaveden systém obměny zásob,

3. přípravky nebo pomocné prostředky, jejichž
doba použitelnosti uplynula, byly umístěny
odděleně a nebyly dále uváděny na trh a byly
uskladněny v prostoru, který je výrazně
označen,

4. přípravky nebo pomocné prostředky nepo-
volené byly skladovány odděleně a nebyly
uváděny na trh a byly uskladněny v prostoru,
který je výrazně označen,

5. přípravky nebo pomocné prostředky s poru-
šeným obalem nebo přípravky nebo po-
mocné prostředky, u nichž je podezření, že
jsou kontaminovány nebo padělány, nebo
přípravky nebo pomocné prostředky, u nichž
byla uplatněna reklamace, nebo mají být
vráceny dodavateli, byly umístěny odděleně
ve výrazně označeném prostoru a nebyly
dále uváděny na trh,

6. přípravky nebo pomocné prostředky určené
na vývoz do třetích zemí byly uskladněny
odděleně od přípravků nebo pomocných
prostředků určených k uvádění na trh,
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7. nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, od-
cizení, znehodnocení a záměnám a

8. nedocházelo k neshodám mezi dokumentací
podle písmene d) a činnostmi uskutečňova-
nými v rámci příjmu, skladování a dodávek
přípravků nebo pomocných prostředků,

k) zajistit přepravu přípravků nebo pomocných
prostředků tak, aby

1. nebyly vystaveny nepříznivým vlivům a

2. nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, od-
cizení, znehodnocení a záměnám,

l) zavést a udržovat plán pro stažení přípravku
z trhu v případě zjištění nepovoleného pří-
pravku, včetně způsobu odhalování nepovole-
ných přípravků,

m) v případě zjištění nepovoleného přípravku nebo
podezření na nepovolený přípravek informovat
Ústav bezodkladně,

n) zajistit, aby likvidace odpadů a obalů od pří-
pravků a pomocných prostředků, vznikajících
při činnosti distributora, byla prováděna řádně
a v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů,

o) provádět opakovaně vnitřní kontroly, kterými
distributor ověřuje zavádění a dodržování
správné distribuční praxe, a přijímá potřebná
nápravná opatření; v rámci vnitřních kontrol
provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu za
účelem porovnání stavu přijatých a na trh uvá-
děných přípravků nebo pomocných prostředků
s aktuálním skladovým stavem přípravků nebo
pomocných prostředků a dále zaznamenávat
veškeré nesrovnalosti zjištěné v rámci tohoto
porovnání, a

p) stanovit a zveřejnit pracovní dobu distributo-
rem provozovaných skladů a distribučních stře-
disek a zajistit, aby po celou pracovní dobu byla
na místě odpovědná osoba oprávněná jednat za
distributora se zákazníky a se zástupci Ústavu
nebo orgánů Celní správy České republiky pro-
vádějícími kontrolu.

(2) Prováděcí předpis stanoví rozsah a způsob
uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění pří-
pravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich
původu.

§ 46d

Dovoz přípravků

Dovoz přípravků ze třetích zemí pro vlastní po-
třebu je zakázán.

93) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006, v platném znění.

94) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2000 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozděj-
ších předpisů.

95) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky
na označování přípravků na ochranu rostlin.

96) Vyhláška č. 268/2009 Sb.“.

45. § 47 zní:

„§ 47

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti,
lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže
na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich
chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlast-
nostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení.
Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí
držitel povolení u laboratoře akreditované v člen-
ském státě Evropské unie. Držitel povolení je povi-
nen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na
obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu
do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu pří-
pravku.“.

46. V § 49 odstavec 1 zní:

„(1) Přípravky mohou být používány pouze
v souladu s jejich etiketou, případně v souladu s na-
řízením Ústavu o rozšíření povolení na menšinová
použití nebo nařízením Ústavu vydaným v případě
mimořádných stavů při ochraně rostlin. Profesio-
nální uživatel smí používat přípravky pro profesio-
nální uživatele získané od registrovaného distribu-
tora, nebo u kterých je držitelem povolení. Při apli-
kaci přípravků nesmí být

a) postupováno v rozporu s požadavky na ochra-
nu vod, včel, zvěře, vodních organismů a dalších
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necílových organismů včetně rostlin, stanove-
nými prováděcím právním předpisem,

b) zasaženy rostliny a plochy mimo cílovou plo-
chu, na níž se provádí aplikace.“.

47. V § 49 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Profesionální uživatel je povinen poskytnout na vý-
zvu Ústavu údaje o spotřebě přípravků.“.

48. V § 49 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:

„(7) Profesionální uživatel, který použil přípra-
vek na pozemcích, které nevlastní ani jiným způso-
bem neužívá, informuje vlastníka nebo uživatele to-
hoto pozemku, který není profesionálním uživate-
lem, prokazatelným způsobem a bez zbytečného od-
kladu, jaký přípravek byl použit a jaká bezpečnostní
a ochranná opatření je třeba dodržet, pokud jsou
taková opatření uvedena na etiketě přípravku.

(8) Přípravky určené pouze pro profesionální
uživatele smí používat pouze osoba, která je držite-
lem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky podle tohoto zákona.“.

49. V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Profesionální uživatel, který hodlá ve ven-
kovním nebo skleníkovém prostředí, nebo ve skla-
dech určených ke skladování rostlinných produktů
použít přípravek klasifikovaný jako akutně toxický
kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího označování a balení
látek a směsí, musí písemně požádat Ústav o souhlas
s jeho použitím. V žádosti uvede katastrální území
a parcelní číslo pozemku, popřípadě číslo dílu půd-
ního bloku podle evidence zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů, bližší určení umístění skladu,
kde má být přípravek použit, název přípravku, plo-
dinu nebo rostlinný produkt, který má být ošetřen,
účel, rozsah a termín aplikace.“.

50. V § 50 odst. 2 se slova „vydá písemné“ na-
hrazují slovy „rozhodne o“, slova „vysoce toxic-
kého“ se zrušují a za slovo „přípravku“ se vkládají
slova „akutně toxického kategorie 1 nebo 2 podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího označování a balení látek a směsí“.

51. V § 50 odst. 3 se slova „vysoce toxickými“
zrušují a za slovo „přípravky“ se vkládají slova
„akutně toxickými kategorie 1 nebo 2 podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
označování a balení látek a směsí“.

52. V § 51 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„Profesionální uživatel nesmí ve venkovním pro-
středí aplikovat přípravky označené jako“.

53. V § 51 odst. 2 se slova „je nutno“ nahrazují
slovy „profesionální uživatel je povinen“.

54. V § 51 odst. 2 písm. a) se slova „u místně
příslušných obecních úřadů“ nahrazují slovy „pro-
střednictvím evidence hospodářství podle objektů
určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona
o zemědělství“ a slova „a místně příslušným obecním
úřadům“ se zrušují.

55. V § 51 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí
o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely,
použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným
prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou,
uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití pří-
pravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená
prováděcím právním předpisem.

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky
nebo pomocné prostředky, které nejsou podle roz-
hodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani
zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné
látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při pou-
žití přípravku nebezpečného pro včely stanovená
prováděcím právním předpisem.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

56. V § 51 odst. 5 se slova „podle prováděcího
právního předpisu místně příslušnému obecnímu
úřadu“ nahrazují slovy „podle plemenářského zá-
kona pověřené osobě“ a slova „trvalých a přechod-
ných“ se zrušují.

57. V § 51 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „6“.

58. V § 51 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

59. V § 51 odst. 8 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

60. § 52 včetně nadpisu zní:
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„§ 52

Letecká aplikace přípravků

(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána,
není-li dále stanoveno jinak.

(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla
nebo vrtulníku, je-li povolena Ústavem, a to na zá-
kladě
a) schváleného plánu letecké aplikace a následné

žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace,
nebo

b) povolení mimořádné letecké aplikace.

(3) Ústav povolí leteckou aplikaci, jestliže ža-
datel v žádosti o schválení plánu letecké aplikace
nebo v žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace
nebo mimořádné letecké aplikace doloží, že
a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo

má v konkrétním případě letecká aplikace nižší
dopady na lidské zdraví a životní prostředí než
pozemní aplikace přípravků,

b) oblast, která má být ošetřena, je vzdálena nej-
méně 200 metrů od trvale obydlených oblastí,
není-li v konkrétním případě stanovena vzdále-
nost větší,

c) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem
povolení k provozování leteckých prací podle
zvláštního právního předpisu85),

d) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn
výkon letecké aplikace fyzickou osobou, která
je odborně způsobilou osobou pro nakládání
s přípravky, a

e) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno pří-
slušenstvím, které bylo schváleno k provozu
podle tohoto zákona.

(4) Ústav nepovolí leteckou aplikaci v případě
přípravku
a) představujícího významné riziko pro včely,

skupinu necílových členovců nebo obratlovců,
nebo pro vodní organismy,

b) jehož formulační úprava není pro leteckou apli-
kaci vhodná, nebo

c) jde-li o přípravek, který je akutně toxický kate-
gorie 1, 2 nebo 3, nebo toxický pro specifické
cílové organismy po jednorázové nebo opako-
vané expozici v kategorii 1, karcinogenní, mu-
tagenní v zárodečných buňkách nebo toxický
pro reprodukci kategorie 1 nebo senzibilizující

dýchací cesty podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie82) nebo toxický nebo vy-
soce toxický, karcinogenní, mutagenní nebo to-
xický pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, nebo
senzibilizující dýchací cesty, který byl uveden
na trh podle chemického zákona nebo jehož
leteckou aplikaci vylučuje závazné stanovisko
krajské hygienické stanice.

(5) Plán letecké aplikace obsahuje zejména

a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, před-
běžném množství a druhu aplikovaných pří-
pravků, ředění přípravků a o počtu aplikací pří-
pravků a jejich případném smísení,

b) vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká
aplikace,

c) opatření nezbytná k včasnému varování míst-
ních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob
a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že
nedojde k žádným negativním účinkům na
zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato opa-
tření musí být v souladu s opatřeními uvede-
nými v závazném stanovisku krajské hygienické
stanice, které je přílohou žádosti o schválení
plánu letecké aplikace, a

d) opatření nezbytná k ochraně životního pro-
středí v blízkosti ošetřované oblasti, která musí
být v souladu s opatřeními uvedenými v závaz-
ném stanovisku obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, které je přílohou žádosti
o schválení plánu letecké aplikace.

(6) Žádost o povolení jednotlivé letecké apli-
kace nebo mimořádné letecké aplikace musí být
podána Ústavu nejméně 10 dnů před plánovanou
aplikací. Pokud Ústav do 5 dnů od doručení žádosti
o povolení jednotlivé letecké aplikace o této žádosti
nerozhodne, má se za to, že je aplikace povolena.
Žádost podle věty první kromě obecných náležitostí
podle správního řádu a náležitostí uvedených v od-
stavci 3 obsahuje

a) předběžnou dobu postřiku,

b) množství a druh aplikovaných přípravků,

c) údaje o ředění přípravků a o počtu aplikací pří-
pravků a jejich případném smísení,

d) plodinu,

e) vymezení oblasti, kde má být provedena apli-
kace,

f) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude
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leteckou aplikaci provádět, pokud je v době po-
dání žádosti známa,

g) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou
se bude letecká aplikace provádět, pokud je
v době podání žádosti známa, a

h) v případě žádosti o povolení mimořádné letecké
aplikace opatření na ochranu zdraví osob a opa-
tření na ochranu životního prostředí.

(7) O žádosti o povolení mimořádné letecké
aplikace rozhodne Ústav do 10 dnů ode dne jejího
doručení. Mimořádnou leteckou aplikaci Ústav po-
volí v případě, že hrozí závažné hospodářské škody,
je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, nebo hrozí zá-
važná újma životnímu prostředí.

(8) V případě, že v době podání žádosti o povo-
lení mimořádné letecké aplikace nejsou známy sku-
tečnosti uvedené v odstavci 3 písm. c) až e), předloží
žadatel prohlášení, ze kterého vyplývá, že při apli-
kaci budou tyto podmínky naplněny.

(9) Rozhodnutí vydané Ústavem podle od-
stavců 6 a 7 kromě obecných náležitostí podle správ-
ního řádu obsahuje zejména

a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, množ-
ství a druhu aplikovaných přípravků, ředění pří-
pravků a o počtu aplikací přípravků a jejich pří-
padném smísení,

b) vymezení oblasti, v níž má být provedena le-
tecká aplikace,

c) opatření nezbytná k včasnému varování míst-
ních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob
a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že
nedojde k žádným negativním účinkům na
zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato opa-
tření musí být v souladu s opatřeními uvede-
nými v závazném stanovisku krajské hygienické
stanice,

d) opatření nezbytná k ochraně životního pro-
středí v blízkosti ošetřované oblasti, která musí
být v souladu s opatřeními uvedenými v závaz-
ném stanovisku obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, a

e) označení osoby, která bude leteckou aplikaci
provádět, pokud je v době vydání rozhodnutí
známa.

(10) Rozhodnutí o schválení plánu letecké apli-
kace, o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo

o povolení mimořádné aplikace zveřejní Ústav na
své úřední desce.“.

61. V § 52b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Na pozemcích, na nichž se nachází oblasti
využívané širokou veřejností nebo zranitelnými sku-
pinami obyvatel podle čl. 3 odst. 14 nařízení (ES)
č. 1107/2009, a na zastavěných stavebních pozemcích
(dále jen „vymezené území“) a v jeho okolí do vzdá-
lenosti 20 metrů je zakázáno, není-li na etiketě pří-
pravku uvedena vzdálenost delší, aplikovat pří-
pravky

a) karcinogenní se standardní větou o nebezpeč-
nosti82) H350 nebo H350i,

b) mutagenní v zárodečných buňkách se stan-
dardní větou o nebezpečnosti H340,

c) toxické pro reprodukci se standardní větou o ne-
bezpečnosti H360 včetně doplňujících kódů,

d) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou
o nebezpečnosti H334,

e) karcinogenní se standardní větou o nebezpeč-
nosti R45 nebo R49,

f) mutagenní se standardní větou o nebezpečnosti
R46,

g) toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se
standardní větou o nebezpečnosti R60 nebo
R61 nebo jejich kombinacemi, nebo

h) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou
o nebezpečnosti R42.

Hranice vymezeného území může obec v odůvodně-
ných případech nařízením obce rozšířit; takto rozší-
řené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.“.

62. V § 53 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Dojde-li ke zrušení povolení přípravku
nebo k ukončení jeho uvádění na trh v členském
státě původu, musí držitel povolení k souběžnému
obchodu

a) do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí o zrušení povolení oznámit Ústavu tuto
skutečnost a

b) zastavit uvádění přípravku na trh v České repu-
blice k témuž datu, k němuž bylo ukončení uvá-
dění na trh stanoveno příslušným úřadem v člen-
ském státě původu.

(5) Na základě oznámení podle odstavce 4
písm. a) Ústav zruší povolení k souběžnému ob-
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chodu přípravku. Rozhodnutí o zrušení povolení je
prvním úkonem v řízení.“.

63. § 54 včetně nadpisu zní:

„§ 54

Pomocné prostředky

(1) Pomocným prostředkem je

a) prostředek pro úpravu anebo zlepšení vlastností
aplikační kapaliny a při použití přípravků,

b) prostředek pro ochranu ran po řezu stromů
a keřů a při štěpování,

c) feromon určený pro monitoring škodlivých
organismů,

d) prostředek pro zvýšení odolnosti rostlin proti
škodlivým organismům mimo přípravek a

e) prostředek na ochranu rostlin obsahující ma-
kroorganismy povahy živých parazitů, parazi-
toidů nebo predátorů mimo obratlovce, ve
formě výrobku poskytovaného uživateli k pou-
žití proti škodlivým organismům na rostlinách
nebo rostlinných produktech (dále jen „bio-
agens“).

(2) Pomocný prostředek, s výjimkou feromonů
určených pro monitoring škodlivých organismů,
nesmí být uváděn na trh ani používán, pokud nebyl
Ústavem na základě splnění požadavků stanovených
v § 54a odst. 3 a 4 povolen.“.

64. Za § 54 se vkládají nové § 54a až 54d, které
včetně poznámek pod čarou č. 97 a 98 znějí:

„§ 54a

(1) Žádost o povolení nebo změnu povolení
podává Ústavu osoba, která hodlá pomocný prostře-
dek uvést na trh. Žádost musí kromě obecných ná-
ležitostí žádosti podle správního řádu obsahovat
údaje a dokumenty, které prokazují splnění poža-
davků uvedených v odstavci 3, jejichž rozsah stanoví
prováděcí právní předpis. Ústav rozhodne o povolení
pomocného prostředku ve lhůtě 6 měsíců ode dne
doručení žádosti. Rozhodnutí o povolení pomoc-
ného prostředku se vydává na dobu 10 let.

(2) Žadatel může některé písemnosti a informa-
ce označit za skutečnosti, které jsou předmětem ob-
chodního tajemství. Tyto skutečnosti tvoří část
spisu, která je vyloučena z nahlížení; má-li být touto
částí spisu prováděn důkaz, může do ní nahlížet

účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení
§ 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.

(3) Pomocný prostředek splňuje požadavky
pro povolení, jestliže

a) jsou identifikovány všechny složky, které jej
tvoří,

b) jsou vymezeny jeho vlastnosti, jakož i hodnoty,
které dokazují jeho opakovatelnou výrobu,

c) je označen v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím klasifi-
kaci, označování a balení látek a směsí97),

d) neobsahuje látky, jejichž výroba, dovoz a uvá-
dění na trh v Evropské unii jsou podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího registraci, hodnocení, povolování a omezo-
vání chemických látek98) zakázány,

e) neobsahuje karcinogeny, mutageny v zárodeč-
ných buňkách a látky toxické pro reprodukci
v kategorii 1 včetně podkategorií 1A nebo 1B,

f) není klasifikován jako senzibilující při vdecho-
vání se standardní větou o nebezpečnosti H334
a

g) obsahuje makroorganismy, které jsou původní
pro zoogeografickou oblast, do níž náleží území
České republiky; jestliže tato podmínka není
splněna, musí žadatel předložit vyjádření Minis-
terstva životního prostředí vydané formou zá-
vazného stanoviska41).

(4) Jde-li o pomocný prostředek obsahující ge-
neticky modifikované organismy, lze jej povolit při
splnění požadavků stanovených tímto zákonem a zá-
konem upravujícím geneticky modifikované orga-
nismy32).

(5) Žadatel je povinen na vyžádání Ústavu do-
dat na vlastní náklady vzorky pomocného pro-
středku.

(6) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí
a zvířat nebo životního prostředí nebo se zřetelem
k použití pomocného prostředku nebo s ohledem na
zajištění souladu s právními předpisy České repu-
bliky anebo Evropské unie nebo s ohledem na sou-
dobé vědecké a technické znalosti, Ústav může roz-
hodnutím

a) omezit platnost povolení,

b) omezit rozsah oblasti použití pomocného
prostředku,
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c) stanovit zvláštní podmínky používání pomoc-
ného prostředku, nebo

d) stanovit údaje, jimiž musí být pomocný
prostředek označen.

(7) Na žádost podanou alespoň 2 měsíce před
zánikem platnosti rozhodnutí o povolení Ústav roz-
hodne o prodloužení platnosti povolení. Současně
s žádostí předloží žadatel podklady, kterými potvrdí,
že jsou nadále plněny požadavky uvedené v od-
stavci 3.

§ 54b

(1) Pokud Ústav zjistí, že nejsou plněny poža-
davky tohoto zákona na povolení pomocného pro-
středku, povolení pomocného prostředku změní
nebo zruší. Ústav změní nebo zruší povolení i na
žádost žadatele.

(2) Ústav může v rozhodnutí o změně nebo
zrušení povolení k pomocnému prostředku stanovit
odkladné lhůty nepřesahující 6 měsíců pro uvádění
na trh a navíc nejvýše 1 rok pro odstranění, sklado-
vání a využití stávajících zásob pomocného pro-
středku. Pokud se důvody pro odejmutí nebo změnu
povolení týkají ochrany zdraví lidí, odkladná lhůta
může být zkrácena nebo se nestanoví.

§ 54c

(1) Použití nepovoleného pomocného pro-
středku nebo použití pomocného prostředku od-
chylně od jeho povolení pro účely výzkumu a vývoje
(dále jen „použití pomocného prostředku pro účely
výzkumu a vývoje“) je možné, jestliže

a) toto použití bylo nejpozději 3 pracovní dny
před aplikací pomocného prostředku písemně
oznámeno Ústavu a

b) Ústav nezakázal použití pomocného prostředku
pro účely výzkumu a vývoje, a to nejpozději
24 hodin před jeho začátkem, ani nestanovil
zvláštní podmínky pro toto použití, je-li to ne-
zbytné vzhledem k nebezpečí pro zdraví lidí
a zvířat, životní prostředí, rostliny a rostlinné
produkty.

(2) Oznámení před aplikací pomocného pro-
středku obsahuje

a) identifikaci oznamovatele (firma nebo název,
sídlo nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
a adresa místa pobytu),

b) označení místa, kde se má použití pomocného
prostředku pro účely výzkumu a vývoje usku-
tečnit, a

c) popis účelu, rozsahu a způsobu použití pomoc-
ného prostředku pro účely výzkumu a vývoje.

§ 54d

(1) Na pomocné prostředky se § 31 až 32, § 33
odst. 4 a 5, § 35 odst. 1 písm. d), § 35 odst. 2, 5 a 6
a § 46d až 49 vztahují obdobně.

(2) Ustanovení o převodu povolení přípravku
podle § 38a, poskytování informace o nežádoucích
účincích přípravků a výměně informací podle § 39 se
na pomocné prostředky vztahují obdobně.

(3) Jsou-li splněna kritéria menšinového pou-
žití, Ústav nařízením Ústavu povolí rozšíření povo-
lení pomocného prostředku, s výjimkou prostředku
pro úpravu anebo zlepšení vlastností aplikační kapa-
liny, na menšinová použití v ekologickém zeměděl-
ství nebo v integrované produkci. Nařízení Ústavu
vydává Ústav způsobem podle § 76 odst. 2 vět druhé
až čtvrté. Závazné stanovisko Ministerstva zdravot-
nictví se nevydává.

97) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006.

98) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/
/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směr-
nice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/
/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/
/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.“.

65. V § 55 se slova „rozhodnutí o zápisu dal-
šího“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení po-
mocného“, slova „do úředního registru“ se zrušují
a slovo „další“ se nahrazuje slovem „pomocné“.

66. V § 56 úvodní části ustanovení se slova „zá-
pisu dalšího“ nahrazují slovy „povolení pomoc-
ného“ a slova „do úředního registru“ se zrušují.

67. V § 56 písm. a) a b) se za slovo „tohoto“
vkládá slovo „pomocného“.

68. § 57 zní:
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„§ 57

(1) Kontrolu pomocných prostředků provádí
Ústav.

(2) Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o po-
volení pomocného prostředku, je povinna na výzvu
Ústavu dodat na vlastní náklady vzorky pomocného
prostředku odpovídající šaržím uvedeným na trh
v České republice.“.

69. § 58 zní:

„§ 58

Posouzení pomocného prostředku mimo bio-
agens z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Minister-
stvo zdravotnictví na základě hodnocení vypracova-
ného Státním zdravotním ústavem23a). Za vypraco-
vání hodnocení uhradí žadatel Státnímu zdravot-
nímu ústavu cenu, která se stanoví podle zvláštního
právního předpisu23b). Na základě hodnocení Stát-
ního zdravotního ústavu vydá Ministerstvo zdravot-
nictví závazné stanovisko.“.

70. § 59 a 60 včetně nadpisů znějí:

„§ 59

Výroba a přemisťování přípravku určeného
k použití v jiném členském státě

nebo třetí zemi

(1) Právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, které dovezou ze třetí země nebo přemístí
přípravek z jiného členského státu na území České
republiky za účelem jeho dalšího přemístění do jiné
členské země nebo vývozu do třetích zemí, jsou po-
vinny oznámit Ústavu vždy 3 pracovní dny předem
informace podle odstavce 3 před přemístěním nebo
dovozem na území České republiky.

(2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, které vyrábí přípravky na území České repu-
bliky určené k vývozu do třetí země nebo k přemí-
stění do jiného členského státu z území České repu-
bliky, jsou povinny oznámit do 15. dne následujícího
kalendářního čtvrtletí Ústavu informace podle od-
stavce 3.

(3) Oznámení o výrobě nebo přemístění pří-
pravku musí, kromě označení oznamovatele, obsa-
hovat:

a) název přípravku, množství přípravku po jed-
notlivých šaržích, typ a velikost obalu,

b) místo výroby nebo skladování,

c) identifikace způsobu přepravy, trasy a datum
a čas přepravy.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která takové přípravky vyrábí nebo přemis-
ťuje, je povinna na vyžádání dodat Ústavu vzorky
balení přípravku.

(5) Pro pomocné prostředky platí odstavce 1
až 4 obdobně.

§ 60

Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků
nebo pomocných prostředků na trh

a jejich používání

(1) Právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, které přemístí přípravek nebo pomocný pro-
středek za účelem uvedení na trh v České republice,
jsou povinny

a) oznámit Ústavu vždy 3 pracovní dny před pře-
místěním na území České republiky název pří-
pravku nebo pomocného prostředku, čísla
a množství jednotlivých šarží, které přemístí z ji-
ného členského státu Evropské unie nebo do-
vezou ze třetích zemí, a v případě, že číslo šarže
není shodné s číslem šarže výrobce formulace,
rovněž číslo šarže výrobce formulace, a

b) na vyžádání Ústavu poskytnout informace o ba-
lení a dodat vzorky balení přípravků nebo po-
mocných prostředků.

(2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, které na území České republiky přípravky
nebo pomocné prostředky vyrábí, jsou povinny do
15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí oznámit
Ústavu údaje o množství přípravků nebo pomoc-
ných prostředků uvedených na trh na území České
republiky včetně obchodních názvů a šarží.

(3) Distributoři přípravků nebo pomocných
prostředků jsou povinni v dokladu o jejich prodeji
uvést též číslo šarže a datum skončení doby použi-
telnosti přípravku nebo pomocného prostředku.
Ustanovení věty první se nevztahuje na prodejce
v maloobchodní síti prodejen.

(4) Způsob vedení záznamů o používaných pří-
pravcích a pomocných prostředcích profesionálními
uživateli88) stanoví prováděcí právní předpis.“.

71. V § 61 odst. 1 se slova „s výjimkou ručních
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zařízení pro aplikaci přípravků a zádových postřiko-
vačů“ nahrazují slovy „s výjimkou ručních a zádo-
vých zařízení pro aplikaci přípravků“.

72. V § 63 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „ , včetně fotodokumentace profesionálního
zařízení pro aplikaci přípravků pořízené během pro-
vedení kontrolního testování“.

73. V § 65 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel kontrolního testování

a) vede průběžnou evidenci profesionálních zaří-
zení pro aplikaci přípravků, která byla u něj
kontrolnímu testování podrobena, a která ob-
sahuje údaje podle § 63,

b) uchovává výsledky naměřené při kontrolním
testování, včetně dat potřebných k výpočtům,
a to po dobu minimálně 5 let, a

c) oznámí Ústavu změny údajů týkajících se pro-
vozovatele kontrolního testování, a to nejpoz-
ději do 15. dne ode dne, kdy ke změnám do-
šlo.“.

74. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Toto rozhodnutí je platné po dobu 2 let ode dne
jeho vydání.“.

75. V § 69 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Toto rozhodnutí je platné po dobu 2 let ode dne
jeho vydání.“.

76. V § 70 odst. 1 se slova „celní správa“ na-
hrazují slovy „orgány Celní správy České repu-
bliky“.

77. V § 71 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) žádá Komisi o udělení grantů k úhradě nákladů
na mimořádná opatření k eradikaci nebo zame-
zení rozšiřování škodlivých organismů nebo
dodatečná ochranná opatření přijatá proti roz-
šiřování škodlivého organismu,“.

78. V § 71 odst. 1 písm. i) se slova „použití,
považovaných za menšinová“ nahrazují slovy „pří-
pravků pro menšinová použití“.

79. V § 72 odst. 1 písm. c) se slovo „dalších“
nahrazuje slovem „pomocných“.

80. V § 72 odst. 2 písm. b) se slovo „registro-
vaných“ zrušuje a slovo „dalších“ se nahrazuje slo-
vem „pomocných“.

81. V § 72 odst. 2 písm. c) se slovo „další“ na-
hrazuje slovem „pomocný“.

82. V § 72 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) vyhlašuje programy zkoušení přípravků a po-
mocných prostředků s cílem stanovit jejich
optimální použití v souladu se zásadami inte-
grované ochrany v podmínkách České repu-
bliky a porovnat účinnost povolených pří-
pravků a toto zkoušení provádí.“.

83. V § 72 odst. 3 se slova „ve Věstníku“ zru-
šují, slova „a o vydáních povolení zápisu dalších pro-
středků do úředního registru“ se nahrazují slovy
„a pomocných prostředků“, za slova „na trh67)“ se
vkládají slova „přehled základních látek povolených
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie67),“ a za slovo „testování“ se vkládá slovo „pro-
fesionálních“.

84. V § 72 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ústav sděluje členským státům Evropské
unie informace o mimořádných rostlinolékařských
opatřeních uložených podle § 76 odst. 1 písm. f)
a g), která mohou mít souvislost s přípravky sklado-
vanými nebo uváděnými na trh na jejich území, nebo
přepravovanými přes jejich území.“.

85. V § 73 odst. 2 se slova „na úseku ochrany
včel podle § 51 odst. 2 a 6 a“ zrušují.

86. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 73a

Celní úřad

(1) Celní úřad při dovozu přípravků a pomoc-
ných prostředků ze třetích zemí

a) nepropustí přípravky nebo pomocné pro-
středky do celního režimu volného oběhu, po-
kud dovozce nepředloží povolení k uvedení na
trh a používání podle čl. 28 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a

b) nepropustí přípravky nebo pomocné pro-
středky do celního režimu volného oběhu, po-
zastaví jejich propuštění do režimu volného
oběhu a neprodleně informuje Ústav, pokud
pojme podezření, že se jedná o zásilku zboží,
jehož propuštění do režimu volného oběhu je

Sbírka zákonů č. 299 / 2017Částka 104 Strana 3243



podmíněno předložením povolení podle čl. 28
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh.

(2) Zboží, u něhož vzniklo podezření podle od-
stavce 1 písm. b), bude propuštěno do režimu vol-
ného oběhu, pokud do tří pracovních dnů od poza-
stavení propuštění nebude celní úřad uvědomen o ja-
kémkoli opatření přijatém Ústavem ve formě závaz-
ného stanoviska, za předpokladu, že všechny další
požadavky a náležitosti pro takové propuštění byly
splněny.

(3) Pokud celní úřad obdrží od Ústavu ve lhůtě
stanovené v odstavci 2 závazné stanovisko, ze kte-
rého vyplyne, že dovážené zboží nemůže být pro-
puštěno do režimu volného oběhu, vydá rozhodnutí
o nepropuštění zboží.“.

87. V § 74 odst. 1 písm. f) se slovo „dalších“
nahrazuje slovem „pomocných“.

88. V § 74 odst. 1 písm. h) se za slovo „testo-
vání“ vkládá slovo „profesionálních“.

89. V § 74 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) podmínek poskytování znalostí v rámci pořá-
dání kurzů a školení k získání a prodloužení
osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky (§ 86a odst. 2), podmínek, na zá-
kladě kterých byla vzdělávací zařízení pověřena
ministerstvem (§ 86a odst. 3), a povinností za-
městnavatelů pořádajících kurzy pro své za-
městnance.“.

90. V § 74 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

91. V § 74 odst. 3 se text „odstavce 3“ nahra-
zuje textem „odstavce 2“.

92. V § 74 odst. 4 a 5 se text „odstavců 3 a 4“
nahrazuje textem „odstavců 2 a 3“.

93. V § 75 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) předložit dokumenty prokazující zničení pří-
pravku, pomocného prostředku nebo obalů od
těchto výrobků.“.

94. V § 75 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Námitky nemají odkladný účinek.“.

95. V § 76 odst. 1 písm. f) se slovo „dalšího“
nahrazuje slovem „pomocného“.

96. V § 76 odst. 1 písm. g) se slovo „dalšího“
nahrazuje slovem „pomocného“ a na konci textu pís-
mene g) se doplňují slova „ , a předložit dokumenty
potvrzující zničení přípravku nebo pomocného pro-
středku nebo o zničení obalů, v nichž byly obsa-
ženy“.

97. V § 76 odst. 1 písm. h) se za slovo „použí-
vání“ vkládá slovo „profesionálních“ a čárka za slo-
vem „přípravků“ se nahrazuje slovy „nebo zákaz
provozování kontrolního testování a“.

98. V § 76 odst. 2 písm. a) se text „§ 74 odst. 5“
nahrazuje textem „§ 74 odst. 4“.

99. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 1 se slovo
„další“ nahrazuje slovem „pomocný“, za slova
„prostředí, nebo“ se vkládá slovo „profesionální“,
slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a na konci
textu bodu 1 se doplňují slova „nebo provozovatel
kontrolního testování porušil ustanovení § 63, 64
nebo 65“.

100. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 3 se slovo
„další“ nahrazuje slovem „pomocný“.

101. V § 79 písm. a) se text „odst. 1“ zrušuje.

102. V § 79 se na konci písmene f) doplňují
slova „s výjimkou přípravků, v nichž jsou účinnou
látkou živé mikroorganismy, které mají obecný nebo
specifický účinek proti škodlivým organismům,“.

103. V § 79 písmeno i) zní:

„i) povolení pomocného prostředku, s výjimkou
bioagens,“.

104. V § 79 písm. j) se za slovo „testování“
vkládá slovo „profesionálních“.

105. V § 79 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Držitel povolení je povinen uhradit za
zkoušky přípravku nebo pomocného prostředku,
který je do programu zkoušení pro danou plodinu,
dávku, termín a způsob aplikace zařazen poprvé, ná-
hradu nákladů, které vznikly Ústavu v rámci pro-
gramu zkoušení za období nejdéle 2 let.“.

106. V § 79a odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) používá pomocný prostředek, jehož použití
není povoleno podle tohoto zákona,
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b) nesplní oznamovací povinnost podle § 45
odst. 10.“.

107. V § 79a odst. 1 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „nebo“.

108. V § 79a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

109. V § 79b odst. 1 písm. a) se text „písm. a)“
zrušuje.

110. V § 79b odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípra-
vek pro vlastní potřebu,“.

111. V § 79b odst. 1 písm. d) se text „§ 31
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 31b odst. 2“.

112. V § 79c odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. uvedenými v § 49 odst. 1 nebo prováděcím
právním předpisu vydaným k provedení
§ 49 odst. 2, nebo“.

113. V § 79c odst. 1 písm. d) se slova „jako
ošetřovatel porostu“ a slova „odst. 1 a 2, nebo
§ 52“ zrušují.

114. V § 79c odst. 1 písm. f) se slovo „ , nebo“
nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

115. V § 79c se na konci odstavce 1 doplňuje
písmeno h), které zní:

„h) jako chovatel včel neoznámí místně příslušnému
obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a pře-
chodných stanovišť včelstev podle § 51
odst. 5.“.

116. V § 79d odst. 1 písmeno d) zní:

„d) v rozporu s § 69a odst. 1 použije bez povolení
značku pro označování ošetřeného dřeva nebo
dřevěného obalového materiálu.“.

117. § 79e zní:

„§ 79e

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako profesionální uživatel

1. nezaznamenává údaje podle § 5 odst. 3,

2. neposkytne Ústavu údaje o spotřebě pří-
pravků podle § 49 odst. 4,

3. použije pomocný prostředek v rozporu

s jeho označením nebo v rozporu s nařízením
Ústavu o rozšíření povolení na menšinová
použití,

b) jako držitel povolení

1. neoznámí změny ve skutečnostech uvede-
ných v povolení podle § 31 odst. 2,

2. nezašle Ústavu text etikety přípravku podle
§ 31a odst. 3,

c) označuje výrobky, které jsou uváděny na trh
podle jiných právních předpisů, v rozporu
s § 31 odst. 4,

d) označuje přípravky v rozporu s § 31 odst. 5
nebo 6,

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 45
odst. 10,

f) jako registrovaný distributor nesplní oznamo-
vací povinnost podle § 46a odst. 6,

g) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o po-
volení pomocného prostředku, neoznačí po-
mocný prostředek, který uvádí na trh, podle
§ 55,

h) nedodá vzorky pomocného prostředku v sou-
ladu s § 57 odst. 2,

i) použije profesionální zařízení pro aplikaci pří-
pravků v rozporu s § 61,

j) použije profesionální zařízení pro aplikaci pří-
pravků omezující nežádoucí úlet přípravků
v rozporu s § 62,

k) jako provozovatel kontrolního testování nesplní
některou z povinností podle § 63 až 65,

l) jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového
materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál
v rozporu s § 69 odst. 3, nebo

m) v rozporu s § 69a odst. 1 použije bez povolení
značku pro označování ošetřeného dřeva nebo
dřevěného obalového materiálu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 750 000 Kč.“.

118. V § 79f odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípra-
vek pro vlastní potřebu,“.

119. V § 79f odst. 2 se číslo „500 000“ nahra-
zuje číslem „2 000 000“.

120. § 79g zní:
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„§ 79g

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků
na trh používá nebo uvede na trh přípravek,
který není v České republice povolen,

b) označí nebo zabalí přípravek, který uvádí na
trh, v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků
na trh nebo v rozporu s povolením,

c) uvede na trh pomocný prostředek, který není
povolen,

d) neprovádí pokusy nebo zkoušky s přípravky
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího uvádění přípravků na trh,

e) uvádí na trh nebo používá účinné látky v roz-
poru s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím uvádění přípravků na trh,

f) uvede na trh přípravek, který není opatřen eti-
ketou v souladu s § 31a odst. 1 nebo 2,

g) přebaluje přípravky v rozporu s § 31b,

h) nestáhne v určené lhůtě po zrušení povolení pří-
pravek z trhu podle § 35 odst. 5,

i) jako držitel povolení nebo distributor nesplní
informační povinnost podle § 35 odst. 6,

j) v rozporu s § 40 odst. 2 neposkytne Ústavu
přípravek nebo pomocný prostředek,

k) jako držitel povolení nesplní povinnost podle
§ 43 odst. 3,

l) jako profesionální uživatel

1. skladuje přípravky v rozporu s § 46,

2. aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1
až 4 nebo § 52 až 52b,

3. použije přípravek v rozporu s § 50,

4. nesplní informační povinnost podle § 49
odst. 7,

m) uvede na trh přípravek nebo pomocný prostře-
dek v rozporu s § 46b,

n) v rozporu s § 47 uvede na trh přípravek po
uplynutí doby jeho použitelnosti,

o) používá přípravky v rozporu s § 49 nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravu-
jícím uvádění přípravků na trh,

p) nezabezpečí výkon činnosti držitelem osvědčení

o odborné způsobilosti pro nakládání s pří-
pravky potřebného podle tohoto zákona,

q) v rámci souběžného obchodu doveze z jiného
členského státu přípravek, který nebyl povolen,

r) jako držitel povolení k souběžnému obchodu
nezastaví uvádění přípravku na trh v České re-
publice podle § 53 odst. 4,

s) přemístí přípravek určený k použití v jiném
členském státě nebo třetí zemi v rozporu
s § 59 a 60 nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků
na trh,

t) nesplní opatření uložené Ústavem podle § 75,

u) nesplní některou z povinností při vedení zá-
znamů o používaných přípravcích a pomocných
prostředcích podle tohoto zákona nebo přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího vedení záznamů, nebo

v) nesplní některou z povinností při propagaci pří-
pravků podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků
na trh.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 4 000 000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f),
k), m) a n) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti
do 2 let.“.

121. V § 79h odst. 2 se číslo „1 500 000“ na-
hrazuje číslem „6 000 000“.

122. V § 79i se odstavec 8 zrušuje.

123. V § 80 odst. 2 písm. a) se text „odst. 3 a 4“
nahrazuje textem „odst. 2 a 3“.

124. V § 82 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) osoby s ukončeným vysokoškolským vzdělá-
ním zemědělského nebo přírodovědeckého
směru, které jsou absolventy studijního pro-
gramu celoživotního vzdělávání rostlinolékař-
ství60) vysokých škol uskutečňujících akredito-
vané studijní programy v oblasti zemědělství
nebo přírodních věd a určené pro absolventy
jiných akreditovaných studijních programů, po-
kud byla žádost o akreditaci studijního pro-
gramu opatřena kladným stanoviskem minister-
stva jako uznávacího orgánu podle zákona
o vysokých školách a rozsah a obsah tohoto
programu celoživotního vzdělávání rostlinolé-
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kařství musí být ve shodě s rozsahem a obsahem
magisterského studijního programu rostlinolé-
kařství včetně způsobu ověření znalostí, nebo“.

125. V § 82 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Obsah a rozsah znalostí poskytovaných
v rámci vzdělávání podle odstavce 2 musí být v sou-
ladu s obsahem a rozsahem základního kurzu stano-
vených podle § 86b odst. 3 písm. c). K poskytování
znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou opráv-
něny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem
zdravotnictví.“.

126. V § 85 odst. 1 písm. b) se slova „s matu-
ritní zkouškou“ nahrazují slovy „v oboru vzdělání
rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, ukončené ma-
turitní zkouškou,“ a za slovo „rostlinolékařství“ se
vkládají slova „nebo ochrana rostlin“.

127. V § 85 odst. 1 písmeno c) včetně po-
známky pod čarou č. 99 zní:

„c) složily zkoušku z profesní kvalifikace „Země-
dělský poradce pro ochranu rostlin“ podle zá-
kona upravujícího ověřování a uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání99).

99) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

128. V § 86 odst. 1 větách třetí a čtvrté se číslo
„5“ nahrazuje číslem „3“ a na konci odstavce 1 se
doplňují věty „Za držitele osvědčení prvního stup-
ně nebo druhého stupně se považuje též osoba
v období 3 let po ukončení středního vzdělání s vý-
učním listem a středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou nebo studia na vysoké škole, a to v oborech
stanovených prováděcím právním předpisem. Dále
se za držitele osvědčení prvního stupně považuje
osoba, která absolvovala zaměstnavatelem organizo-
vaný kurz, sloužící k doplnění znalostí pro aplikaci
přípravků, a to pro výkon práce pro tohoto zaměst-
navatele. Toto osvědčení platí do konce kalendář-
ního roku, v němž proškolená osoba kurz absolvo-
vala. Tento kurz je možné absolvovat nejdříve
za 2 roky od absolvování předchozího kurzu.
Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit Ústavu
místo a čas pořádání kurzu nejméně 5 dnů před ko-
náním kurzu. Prováděcí právní předpis stanoví způ-
sob prokázání absolvování tohoto kurzu.“.

129. V § 86 odst. 2 se za slova „lze prodloužit“
vkládají slova „na dalších 5 let od data uplynutí plat-
nosti dosavadního osvědčení“ a na konci textu od-
stavce se doplňují slova „nebo předložení dokladu
o absolvování jiného obsahem a rozsahem srovnatel-
ného školení zveřejněného ministerstvem. Doplňu-
jící školení nebo odborné školení lze absolvovat nej-
výše 1 rok před koncem platnosti dosavadního
osvědčení“.

130. V § 86 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Osoba, která v rámci svých profesních čin-
ností

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin
před škodlivými organismy a s ní souvisejícími
poruchami rostlin a v oblasti bezpečného použí-
vání přípravků,

b) uvádí na trh přípravky pro profesionální uživa-
tele, nebo

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení
prvního, druhého a třetího stupně, doplňující
školení k prodloužení osvědčení druhého a tře-
tího stupně a doplňující školení k získání no-
vého osvědčení prvního stupně a zaměstnavate-
lem organizované kurzy k doplnění znalostí pro
aplikaci přípravků podle § 86 odst. 1,

musí být držitelem osvědčení třetího stupně, nebo
musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fy-
zické osoby, která je držitelem osvědčení třetího
stupně. Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý
i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně
a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně s plat-
ností na dobu 5 let vydá Ústav fyzické osobě, která
splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle
§ 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz
a úspěšně vykoná zkoušku. Platnost tohoto osvěd-
čení lze prodloužit na základě absolvování doplňu-
jícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.

(4) Ústav prodlouží platnost osvědčení dru-
hého nebo třetího stupně o dalších 5 let od uplynutí
data platnosti dosavadního osvědčení na základě žá-
dosti držitele osvědčení podané před uplynutím
doby jeho platnosti, pokud žadatel v posledních
12 měsících platnosti původního osvědčení splnil
podmínky prodloužení platnosti osvědčení podle
odstavce 2 nebo 3. Žádost se podává Ústavu přímo
nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kte-
rého žadatel absolvoval doplňující školení; toto
vzdělávací zařízení v takovém případě postoupí žá-
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dost Ústavu spolu s dokladem o absolvování ško-
lení.“.

131. V § 86 odstavec 8 zní:

„(8) Za odborně způsobilou osobu pro naklá-
dání s přípravky nebo pro jinou činnost, pro niž
tento zákon vyžaduje odbornou způsobilost pro na-
kládání s přípravky, se považuje i osoba, která zís-
kala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky
v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v ji-
ném členském státě. V případě dočasného nebo pří-
ležitostného výkonu této činnosti je ministerstvo po
obdržení oznámení před zahájením výkonu dočasné
nebo příležitostné regulované činnosti podle zákona
o uznávání odborné kvalifikace oprávněno ověřit
odbornou kvalifikaci uchazeče.“.

132. V § 86 se doplňují odstavce 9 až 11, které
včetně poznámek pod čarou č. 100, 101 a 102 znějí:

„(9) Pro nakládání s přípravky klasifikovanými
jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2 podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
označování a balení látek a směsí nebo jako vysoce
toxické musí mít osoba způsobilost pro nakládání
s vysoce toxickými chemickými látkami a chemic-
kými směsmi podle zákona o ochraně veřejného
zdraví100).

(10) Pro nakládání s přípravky za účelem spe-
ciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských a zemědělských provozech musí
mít osoba též způsobilost pro provádění speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potra-
vinářských a zemědělských provozech101).

(11) Pro nakládání s přípravky klasifikovanými
jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2 podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
označování a balení látek a směsí nebo jako toxické
a vysoce toxické za účelem speciální ochranné dezin-
fekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a ze-
mědělských provozech musí mít osoba též způsobi-
lost pro nakládání s chemickými látkami a chemic-
kými směsmi klasifikovanými jako toxické a vysoce
toxické za účelem speciální ochranné dezinfekce, de-
zinsekce a deratizace v potravinářských a zeměděl-
ských provozech102).

100) § 44a odst. 8 a § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

101) § 58 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.

102) § 58 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb.“.

133. V § 86a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Základní kurzy a doplňující školení prová-
dějí vzdělávací zařízení pověřená k této činnosti mi-
nisterstvem. Vzdělávací zařízení poskytují Ústavu
následující údaje o vydaných osvědčeních v elektro-
nické podobě

a) název vzdělávacího zařízení, které provádělo
základní kurz k osvědčení prvního stupně,

b) název vzdělávacího zařízení, které provádělo
doplňující školení k osvědčení prvního stupně,

c) datum vydání osvědčení prvního stupně,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trva-
lého pobytu nebo bydliště a datum a místo na-
rození osoby, které bylo osvědčení prvního
stupně vydáno.

(2) K poskytování odborných rostlinolékař-
ských znalostí v rámci základních kurzů, doplňují-
cích školení a kurzů organizovaných zaměstnavate-
lem, týkajících se rostlinolékařské péče, je oprávněna
pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky od-
borné kvalifikace stanovené v § 85 odst. 1 (dále jen
„odborný školitel“). K poskytování znalostí týkají-
cích se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze
fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnic-
tví.“.

134. V § 86a odst. 3 písm. a) se slova „držitelem
osvědčení třetího stupně“ nahrazují slovy „odbor-
ným školitelem a fyzickou osobou pověřenou Minis-
terstvem zdravotnictví“.

135. V § 86b odst. 1 písm. a) se text „1 rok“
nahrazuje textem „6 měsíců“.

136. V § 86b odstavec 3 zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání
osvědčení prvního stupně a doplňujícího ško-
lení pro vydání nového osvědčení prvního
stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,

b) obory učňovského, středoškolského nebo vyso-
koškolského odborného vzdělávání, po jejichž
absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za
držitele osvědčení prvního nebo druhého
stupně,

c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího
školení pro vydání a prodloužení platnosti
osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob
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provedení zkoušky a náležitosti osvědčení dru-
hého stupně a obsah, rozsah a způsob zveřej-
nění odborného školení, na základě jehož absol-
vování lze prodloužit platnost osvědčení dru-
hého stupně,

d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způ-
sob provedení zkoušky pro vydání osvědčení
třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího
školení a rozsah a způsob provedení zkoušky
pro prodloužení platnosti osvědčení třetího
stupně, náležitosti osvědčení třetího stupně,

e) požadavky na technické zabezpečení pro pořá-
dání základních kurzů a doplňujících školení
a způsob prokázání absolvování kurzu organi-
zovaného zaměstnavatelem a

f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměst-
navatelem.“.

137. V § 87 odst. 2 se na konci písmene c) do-
plňují slova „včetně fotodokumentace profesionál-
ního zařízení pro aplikaci přípravků pořízené během
provedení kontrolního testování,“.

138. V § 87 odst. 5 písm. a) a b) se slova „dru-
hého a třetího stupně“ zrušují.

139. V § 87 odst. 5 písm. g) se za slova „vydání
osvědčení druhého“ vkládají slova „nebo třetího“.

140. V § 88 odst. 1 písm. b) se text „§ 6 odst. 1“
nahrazuje textem „§ 6“ a text „§ 74 odst. 7“ se na-
hrazuje textem „§ 74 odst. 4“.

141. V § 88 odst. 1 písm. d) se text „§ 51
odst. 3, 4 a 7“ nahrazuje textem „§ 51 odst. 5, 6 a 9“.

142. V § 88 odst. 3 se slova „dalších prostřed-
cích k provedení § 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45
odst. 13, § 46a odst. 1 a 6, § 49 odst. 1 a 6, § 54
odst. 3 a 4, § 55 a § 60 odst. 5“ nahrazují slovy „po-
mocných prostředcích k provedení § 31a odst. 5,
§ 34 odst. 3, § 43 odst. 1, § 45 odst. 13, § 46b odst. 3,
§ 46c odst. 2, § 49 odst. 1 a 6, § 54a odst. 1, § 55
a § 60 odst. 4“.

143. V § 88 odst. 4 se za slovo „vydá“ vkládají
slova „ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozhodnutí o uznání způsobilosti technic-
kého zařízení a o zapsání do rejstříku provozovatelů

technického zařízení (§ 68 odst. 3) či o zapsání do
rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového
materiálu (§ 69 odst. 2) vydaná podle zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jsou platná do 31. prosince
2018.

2. Další prostředky registrované přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se v rozsahu regis-
trace považují za pomocné prostředky povolené po-
dle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Přípravky pro profesionální uživatele může
podle dosavadních právních předpisů uvádět na trh
fyzická nebo právnická osoba, která není registrova-
ným distributorem, do 30. června 2018.

4. Profesionální uživatel může používat pří-
pravky pro profesionální uživatele získané do
30. června 2018 od fyzické osoby nebo právnické
osoby, která není registrovaným distributorem.

5. Přípravky, které byly uvedeny na trh v České
republice v rámci souběžného obchodu a jejichž pře-
místění na území České republiky bylo oznámeno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí
splňovat podmínky uvedené v § 31a odst. 2 zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. III

Vyhláška č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu
vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařo-
vaných v režimu intenzivního ovocnářství, se zru-
šuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. IV

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/
/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/
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/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/
/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/
/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/
/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/
/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/
/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/
/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 66/
/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 5g se doplňují slova „a pomocné
prostředky“.

2. Na konci § 5g se doplňuje věta „Předmětem
reklamy na pomocné prostředky mohou být pouze
povolené pomocné prostředky v rozsahu vlastností
stanovených v povolení.“.

3. V § 7 písm. d) se za slovo „rostlin“ vkládají
slova „a pomocné prostředky“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. V

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zá-
kona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona
č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2e odst. 1 písm. c) se slova „místně pří-
slušným“ zrušují.

2. V § 2fb odst. 3 se za slovo „ministerstvu“
vkládají slova „ , Fondu, obecním úřadům obcí s roz-
šířenou působností, krajským úřadům a příslušným
kontrolním orgánům56)“.

3. V § 3a odst. 2 písm. c) se slova „s výjimkou
včel“ zrušují.

4. V § 3a odst. 3 se slova „a Fondu“ nahrazují
slovy „ , Fondu a příslušným kontrolním orgá-
nům56)“.

5. V § 3ab odst. 1 se slovo „případně“ zrušuje.

6. V § 3ab odst. 2 písm. c) se slovo „ , popří-
padě“ nahrazuje slovem „a“.

7. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „a údaje o uživateli objektu, a to
osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název
a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě
telefonní číslo nebo elektronická adresa“.

8. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „a katastrální území a katastrální
parcela, ve které se objekt nachází“.

9. V § 3g odst. 1 závěrečné části ustanovení se
číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

10. V § 3g se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Při postupu podle tohoto odstavce se použije usta-
novení § 141 odst. 4 správního řádu.“.

11. V § 3g se doplňuje odstavec 16, který zní:

„(16) V řízení o aktualizaci evidence půdy se
nepoužije ustanovení o vyrozumění účastníků řízení
o provádění důkazu mimo ústní jednání a o vydání
usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na
místě podle správního řádu.“.

12. V § 3h se na konci odstavce 2 doplňují
slova „ , s tím, že prvním úkonem ve věci je vydání
oznámení o provedení aktualizace evidence půdy
nebo oznámení o provedení aktualizace evidence
ekologicky významných prvků“.

13. V § 3o se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě chovatele včel provádí aktuali-
zaci údajů evidence objektů Fond na základě infor-
mací z ústřední evidence vedené podle plemenář-
ského zákona47); ustanovení odstavců 1 až 4 se po-
užije přiměřeně.“.

14. Za § 3p se vkládají nové § 3q a 3r, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 69 a 70
znějí:

„§ 3q

Evidence ovocných sadů

(1) Evidenci ovocných sadů vede Ústav. Evi-
dence ovocných sadů je neveřejným informačním
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systémem veřejné správy, jehož správcem a provozo-
vatelem15) je Ústav.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace na druh země-
dělské kultury ovocný sad69) o výměře druh země-
dělské kultury ovocný sad69) větší než 0,01 ha je před
prvním podáním žádosti o poskytnutí dotace na
druh zemědělské kultury ovocný sad69) povinen
podat Ústavu ohlášení do evidence ovocných sadů.

(3) Ohlášení do evidence ovocných sadů podle
odstavce 2 obsahuje kromě obecných náležitostí po-
dání podle správního řádu údaje o

a) identitě žadatele, jde-li o

1. fyzickou osobu, rodné číslo, bylo-li přidě-
leno, nebylo-li přiděleno, tak datum naro-
zení, nebo

2. právnickou osobu, osobní jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přidě-
leno, popřípadě datum narození, adresa mís-
ta trvalého pobytu osoby nebo osob, které
jsou členy jejího statutárního orgánu, ne-
jedná-li se o občana České republiky nebo
občana členského státu Evropské unie; je-li
členem jejího statutárního orgánu právnická
osoba, obchodní firma nebo název, adresa
sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li při-
děleno,

b) čísle dílu půdního bloku,

c) výměře ovocného sadu,

d) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném
sadu,

e) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěsto-
vané v ovocném sadu,

f) datu výsadby ovocných stromů nebo ovocných
keřů pěstovaných v ovocném sadu,

g) počtu ovocných stromů nebo ovocných keřů
a hustotě výsadby ovocných stromů nebo ovoc-
ných keřů pěstovaných v ovocném sadu,

h) charakteru ovocného sadu,

i) pěstitelském tvaru ovocného sadu,

j) využití závlah v ovocném sadu a

k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované
produkce nebo systému ekologického zeměděl-
ství.

(4) Žadatel podle odstavce 2 je povinen ohlásit
Ústavu změny údajů vedených v evidenci ovocných
sadů nebo zrušení ovocného sadu do 15 dnů ode
dne, kdy nastaly.

(5) Ústav ověří skutečnosti uvedené žadatelem
podle odstavce 2 v ohlášení do evidence ovocných
sadů, přidělí registrační číslo ovocného sadu a zapíše
žadatele podle odstavce 2 do evidence ovocných
sadů nejpozději do 30 dnů ode dne doručení ohlášení
žadatele do evidence ovocných sadů.

(6) Pokud by ohlášení do evidence ovocných
sadů podle odstavců 2 a 4 neodpovídalo skutečnosti
zjištěné Ústavem nebo by nesplňovalo náležitosti
stanovené tímto zákonem, Ústav zápis do evidence
ovocných sadů neprovede. O neprovedení zápisu
Ústav žadatele ve lhůtě uvedené v odstavci 5 vyro-
zumí.

(7) Ústav může na základě vlastního zjištění
nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného
orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k ově-
ření údajů evidence ovocných sadů nebo k zániku
zápisu evidence ovocného sadu v evidenci ovocných
sadů. Ústav vyzve dotčeného žadatele podle od-
stavce 2 k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stano-
vené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne do-
ručení výzvy.

(8) Právní účinky ohlášení do evidence ovoc-
ných sadů a jejich změny podle odstavců 2 až 4 na-
stávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po
dni, kdy Ústav zahájil postup podle odstavce 5 nebo
7, anebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjiš-
těných důkazů.

(9) Žadatel o poskytnutí dotace na druh země-
dělské kultury ovocný sad69) je povinen u ovocných
rodů a druhů stanovených jiným právním předpi-
sem70), předložit Ústavu do

a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje
o odhadu sklizně v tomto kalendářním roce,

b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje
o dalším odhadu sklizně v tomto kalendářním
roce a

c) 15. prosince příslušného kalendářního roku
údaje o skutečné sklizni v tomto kalendářním
roce.
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§ 3r

Využívání údajů z informačních systémů veřejné
správy pro evidenci ovocných sadů

(1) Ústavu, ministerstvu a Fondu jsou pro evi-
denci ovocných sadů podle § 3q poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel a

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto
zákona

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí do-
šlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo jako den, který prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu a

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto
zákona

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) adresa místa trvalého pobytu a

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou pro účely plnění úkolů podle tohoto
zákona

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

d) druh a adresa místa pobytu a

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence oby-
vatel nebo agendového informačního systému ci-
zinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.

69) § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů.

70) Například nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování přímých plateb zeměděl-
cům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatic-
kých opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opa-
tření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolo-
gické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako od-
stavce 3 až 9.

16. V § 4 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „8“.

17. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slovo „chovatel“
vkládají slova „ , s výjimkou chovatele včel,“.

18. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) jako žadatel o poskytnutí dotace na druh země-
dělské kultury ovocný sad

1. neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci
ovocných sadů nebo zrušení ovocného sadu
podle § 3q odst. 4, nebo

2. nesplní informační povinnost podle § 3q
odst. 9.“.
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Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zemědělství uvede evidenci hos-
podářství podle objektů určených k chovu evidova-
ných zvířat v oblasti chovu včel podle § 3a zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do prvního
dne šestého kalendářního měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení do souladu s ústřední evidencí
vedenou podle plemenářského zákona.

2. Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský v součinnosti s žadatelem o poskytnutí dotace
na druh zemědělské kultury ovocný sad aktualizuje
evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona č. 252/
/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, způsobem podle § 3q zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do prvního
dne šestého kalendářního měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. VII

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kon-
trolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění
zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zá-
kona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „a agrochemic-
kého zkoušení zemědělských půd“ nahrazují slovy
„ , upravených kalů a sedimentů“.

2. V § 2 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) monitoringu zemědělských půd a agrochemic-
kého zkoušení zemědělských půd,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písme-
na g) až i).

3. V § 2 odst. 1 se čárka na konci písmene h)
nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

4. § 2a se včetně nadpisu a poznámky pod ča-
rou č. 23 zrušuje.

5. V § 3 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „vý-
skytu zakázaných a nežádoucích látek a doplňkových
látek překračujících povolené limity v krmivech,
půdě a ve vstupech“ nahrazují slovem „vstupů“.

6. V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo „ústav“ na-
hrazuje slovem „Ústav“.

7. V § 3 odst. 1 písm. h) se slova „Registru vinic
a poskytování informací z něj podle zvláštního práv-
ního předpisu5a)“ nahrazují slovy „evidence ovoc-
ných sadů podle zákona o zemědělství4a)“.

8. Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

9. V § 3 odst. 4 se slovo „referenční“ nahrazuje
slovem „pověřená“.

10. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Zkoušky na základě vyžádání organizačních složek
státu nebo fyzických a právnických osob podle od-
stavce 2 provádí Ústav tak, aby nebyla omezena
zkušební kapacita pro výkon zkušebních činností
podle § 2. Pozemky, k nimž má Ústav příslušnost
hospodaření a na kterých v dané vegetační sezóně
neprobíhají odborné zkoušky, Ústav obhospodařuje
nebo může přenechat k dočasnému užívání fyzickým
nebo právnickým osobám.“.

11. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „prováděním odborných a zkušebních úkonů
na základě jejich vyžádání. Spolupráce s úřady
Evropské unie a s odbornými institucemi probíhá
také řešením společných projektů v rámci věcné pů-
sobnosti Ústavu“.

12. V § 3 se doplňují odstavce 8 a 9, které
včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„(8) V rozsahu působnosti podle § 2 a 3 se
Ústav podílí na organizování školicích, vzdělávacích
a informačních aktivit včetně publikace výsledků
a metodik.

(9) Příjmy za provádění odborných zkušebních
a vzdělávacích činností a dalších činností podle od-
stavce 1 písm. c) a e) a odstavců 2, 5, 6 a 8 nejsou
příjmy státního rozpočtu podle zákona o rozpočto-
vých pravidlech27), ale jsou příjmy zvláštního účtu
Ústavu, kterými jsou hrazeny náklady Ústavu vyna-
ložené na jejich provádění.

27) § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
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konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

13. V § 6 odst. 1 se za slovo „zákonů4), 20)“
vkládají slova „a za provedení odborných a zkušeb-
ních úkonů na základě vyžádání organizačních slo-
žek státu nebo fyzických a právnických osob podle
§ 3 odst. 2“ a slova „podle těchto zvláštních zákonů“
se zrušují.

14. V § 8 se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:

„(3) Orgány Celní správy České republiky po-
skytují na vyžádání Ústavu o kontrolované práv-
nické nebo podnikající fyzické osobě, která dováží
ze třetích zemí hnojiva, krmiva, krmné směsi, pří-
pravky na ochranu rostlin a rostlinné produkty pro-
puštěné do režimu volného oběhu, tyto informace:

a) identifikační údaje kontrolované osoby, a to
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo po-
bytu, popřípadě místo podnikání, obchodní
firmu, nebo název a sídlo adresáta,

b) popis, včetně obchodního názvu a druhu vý-
robku podle svého zařazení v kombinované no-
menklatuře uvedené v Příloze č. 1 nařízení Rady
(EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenkla-
tuře a o společném celním sazebníku, v platném
znění,

c) informace o zemi odeslání a zemi původu vý-
robku,

d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo
počtu jednotek a

e) informace o realizovaných dovozech.

Poskytnutí těchto informací není porušením mlčen-
livosti podle daňového řádu.

(4) Ústav je oprávněn z důvodů ochrany zdraví
lidí, zvířat, životního prostředí a ochrany spotřebi-
tele zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup zjištění a výsledky z kontrolní činnosti prová-
děné podle zvláštních právních předpisů4). Tyto in-
formace mohou obsahovat

a) údaje o osobě, která v rozporu se zvláštními
právními předpisy4) uvedla na trh rozmnožo-
vací materiál, hnojivo, pomocnou půdní látku,
pomocný rostlinný přípravek, substrát, krmivo,
přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný
prostředek na ochranu rostlin,

b) identifikační údaje o rozmnožovacím materiálu,
hnojivu, pomocné půdní látce, pomocném rost-

linném přípravku, substrátu, krmivu, přípravku
na ochranu rostlin nebo pomocném prostředku
na ochranu rostlin,

c) povahu případného rizika, přijatá opatření
a další informace nezbytné pro ochranu zdraví
lidí, zvířat, životního prostředí a spotřebitele.

(5) Zveřejňování informací podle odstavce 4
není porušením mlčenlivosti podle kontrolního řádu
a správního řádu.“.

15. V § 8a se za slovo „zákona“ vkládají slova
„a ministerstvu pro výkon jeho působnosti podle
zvláštních zákonů4)“.

16. Na konci textu § 11 se doplňují slova „a za
odborné a zkušební úkony vykonávané na základě
vyžádání organizačních složek státu nebo fyzických
a právnických osob podle § 3 odst. 2“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

V položce 83 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 245/2011
Sb., se doplňuje písmeno c), které včetně poznámky
pod čarou č. 84 zní:

„c) zápis do registru distributorů
přípravků na ochranu rostlin
pro profesionální uživatele84) Kč 1 000

84) § 46a zákona č. 326/2004 Sb.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o chemických látkách

Čl. IX

V § 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/
/2013 Sb. a zákona č. 324/2016 Sb., odstavec 2 včetně
poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„(2) V evidenci látek a směsí vyvezených
z území České republiky a dovezených na území
České republiky se vedou rovněž přípravky na
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ochranu rostlin a pomocné prostředky na ochranu
rostlin podle právních předpisů upravujících uvádění
přípravků na ochranu rostlin a pomocných
prostředků na ochranu rostlin na trh5). Oznamovací
povinnost podle tohoto zákona se vztahuje rovněž
na povolené biocidní přípravky podle zákona
upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh6).

5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

6) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích
a účinných látkách a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o biocidech), ve znění zákona č. 183/
/2017 Sb.“.

ČÁST OSMÁ

TECHNICKÝ PŘEDPIS

Čl. X
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem

třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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300

ZÁKON

ze dne 17. srpna 2017

o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek
a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY JEDNÁNÍ A STYKU POSLANECKÉ
SNĚMOVNY A SENÁTU MEZI SEBOU

A NAVENEK

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje některé zásady jednání
a styku Poslanecké sněmovny (dále jen „Sněmovna“)
a Senátu mezi sebou a navenek.

§ 2

Jednání o návrhu ústavního zákona
nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas

obou komor

(1) Jestliže Sněmovna vysloví souhlas s návrhem
ústavního zákona nebo návrhem jiného zákona vy-
žadujícího souhlas obou komor a Senát takový návrh
schválí, je návrh zákona přijat. Jestliže Senát takový
návrh zákona nepřijme, jeho projednávání končí.

(2) Jestliže Senát přijme návrh ústavního zá-
kona nebo návrh jiného zákona vyžadujícího souhlas
obou komor ve znění odlišném od znění schvále-
ného Sněmovnou, postoupí jej Sněmovně k opakova-
nému projednání. Přijme-li Sněmovna postoupený
návrh zákona ve znění odlišném od znění schvále-
ného Senátem, postoupí jej opět Senátu. Projedná-
vání takového návrhu zákona končí přijetím návrhu
zákona oběma komorami nebo nepřijetím návrhu
zákona jednou z komor. Není-li návrh ústavního zá-
kona nebo návrh jiného zákona vyžadujícího souhlas
obou komor přijat do skončení zasedání Sněmovny,
jeho projednávání končí.

Součinnost komor při projednávání
návrhů zákonů

§ 3

(1) Vysloví-li Sněmovna s návrhem zákona

souhlas, může pověřit poslance, aby v Senátu
odůvodnil pozměňovací návrhy, které Sněmovna
přijala.

(2) Zamítne-li Senát návrh zákona nebo vrátí-li
jej Sněmovně s pozměňovacími návrhy, může pově-
řit senátora, aby ve Sněmovně odůvodnil usnesení
Senátu.

(3) Při odůvodňování usnesení komory, jejímiž
jsou členy, na schůzi druhé komory nebo jejího
orgánu mají pověřený poslanec a pověřený senátor
obdobné postavení jako navrhovatel; nemohou však
vzít předložený návrh zpět. Účastní-li se jednání na-
vrhovatel, udělí se slovo pověřenému poslanci nebo
pověřenému senátorovi po navrhovateli.

§ 4

(1) Pro účely projednávání návrhu zákona Se-
nátem se za návrh zákona, se kterým Sněmovna vy-
slovila souhlas, považuje pouze návrh zákona po-
stoupený Senátu předsedou Sněmovny.

(2) V případě postoupení opraveného znění ná-
vrhu zákona předsedou Sněmovny Senátu počíná
běžet třicetidenní lhůta k projednání návrhu zákona
Senátem podle čl. 46 odst. 1 Ústavy znovu; k běhu
ústavní lhůty předchozích znění návrhu zákona se
nepřihlíží.

§ 5

Pro účely projednávání Senátem zamítnutého
nebo s pozměňovacími návrhy vráceného návrhu zá-
kona Sněmovnou se za takový návrh zákona pova-
žuje pouze návrh zákona postoupený Sněmovně
předsedou Senátu.

§ 6

Zákonná opatření Senátu

(1) Předseda Senátu postoupí nově zvolené
Sněmovně zákonné opatření Senátu bez zbytečného
odkladu tak, aby je mohla projednat na své první
schůzi.

(2) Senát může pověřit svého člena, aby ve Sně-
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movně odůvodnil přijetí zákonného opatření. Pově-
řený senátor má na schůzi Sněmovny obdobné po-
stavení jako pověřený senátor podle § 3 odst. 2 a 3.

(3) Po projednání zákonného opatření Senátu
ve Sněmovně sdělí předseda Sněmovny bez zbyteč-
ného odkladu předsedovi Senátu, zda Sněmovna na
své první schůzi zákonné opatření Senátu schválila.

§ 7

Stálé delegace Parlamentu
v meziparlamentních organizacích a v jiných

mezinárodních institucích

(1) Parlament je zastoupen v meziparlamentních
organizacích svými stálými delegacemi (dále jen
„stálá delegace“).

(2) Členem stálé delegace za Sněmovnu může
být jen poslanec. Členem stálé delegace za Senát
může být jen senátor.

(3) Členy stálých delegací, jejich vedoucí a zá-
stupce vedoucích volí a odvolává komora podle
svého jednacího řádu. Volba se koná většinovým
způsobem.

(4) Pokud se komory neshodnou na jiném po-
stupu, připadnou po zaokrouhlení na celá čísla dvě
třetiny míst ve stálé delegaci Sněmovně a jedna tře-
tina míst ve stálé delegaci Senátu.

(5) Pro rozdělení míst vedoucích stálých dele-
gací mezi komorami platí obdobně odstavec 4. Při
ustavování stálých delegací za Sněmovnu v novém
volebním období Sněmovny vylosuje předseda Sně-
movny ty stálé delegace, jejichž vedoucí zvolí Sně-
movna, a ty, jejichž vedoucí zvolí Senát. Je-li vedou-
cím stálé delegace zvolen člen jedné komory, volí se
jeho zástupce z řad členů druhé komory.

(6) U zastoupení Parlamentu v jiných meziná-
rodních institucích postupují komory obdobně po-
dle odstavců 1 až 5.

§ 8

Pracovní skupina komor

(1) Komory mohou zřídit pro řešení určité
otázky nebo souboru otázek shodnými usneseními
pracovní skupinu komor (dále jen „pracovní sku-
pina“). Shodnými usneseními stanoví rovněž počet
členů pracovní skupiny, počet členů za každou z ko-
mor, pravidla jejího jednání, úkoly a lhůtu pro před-
ložení návrhu nebo stanoviska.

(2) Při volbě členů pracovní skupiny postupuje
komora obdobně podle ustanovení svého jednacího
řádu o volbě komisí většinovým způsobem.

(3) Pracovní skupina volí svého vedoucího
a jeho zástupce. Je-li vedoucím zvolen člen jedné
komory, volí se jeho zástupce z řad členů druhé ko-
mory.

(4) Jednání pracovní skupiny je neveřejné, po-
kud se pracovní skupina neusnese jinak. Členové
pracovní skupiny informují komoru, za niž byli zvo-
leni, o výsledcích jednání pracovní skupiny.

§ 9

Parlament jako účastník v řízení o kontrole
ústavnosti zákonů a mezinárodních smluv

Je-li Parlament účastníkem řízení podle čl. 87
odst. 1 písm. a) nebo podle čl. 87 odst. 2 Ústavy
před Ústavním soudem, jednají jeho jménem jednot-
livé komory. Jde-li v řízení před Ústavním soudem
o návrh na zahájení řízení o zrušení zákona nebo
jeho jednotlivých ustanovení, která byla přijata od
1. ledna 1993 do 8. prosince 19961), nebo jedná-li
se o návrh na zahájení řízení o zrušení zákona o stát-
ním rozpočtu nebo jeho jednotlivých ustanovení,
jedná jménem Parlamentu Sněmovna.

§ 10

Vzájemné informování komor
o výsledcích jednání

(1) Předsedové komor si bez zbytečného od-
kladu vzájemně zasílají usnesení komor k návrhu
vlády na rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení státu
nebo o vyhlášení válečného stavu, na rozhodnutí
o účasti České republiky v obranných systémech
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika čle-
nem, na vyslovení souhlasu s pobytem ozbrojených
sil jiných států na území České republiky nebo s vy-
sláním ozbrojených sil České republiky mimo území
České republiky či na vyslovení souhlasu k ratifikaci
mezinárodní smlouvy.

(2) Předsedové komor si bez zbytečného od-
kladu zasílají usnesení komor, jímž jedna z komor
zrušila rozhodnutí vlády podle čl. 43 odst. 4 nebo 5
Ústavy, a usnesení komor podle čl. 66 Ústavy, že
prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných
důvodů vykonávat nebo že důvody bránící mu ve
výkonu úřadu pominuly.
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§ 11

Společná schůze komor

Pokud jednací řád Sněmovny poskytuje práva
a ukládá povinnosti poslanci, orgánu Sněmovny
nebo poslaneckému klubu, mají na společné schůzi
komor stejná práva a povinnosti též senátor, orgán
Senátu a senátorský klub2).

§ 12

Ochrana míst pro společné schůze komor

Jednají-li komory na společné schůzi mimo ob-
jekty, které tvoří sídlo Parlamentu3), vztahují se po
dobu jednání na taková místa, na jejich ochranu
a chování v nich přiměřeně pravidla stanovená pro
objekty Sněmovny.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Poslanci a senátoři zvolení podle dosavad-
ních předpisů za členy stálých delegací (§ 7), jakož
i jejich vedoucí a jejich zástupci, se považují za zvo-
lené podle tohoto zákona.

(2) Ustanovení § 7 odst. 4 a 5 se použije poprvé
při ustavování stálých delegací za Sněmovnu po
prvních volbách do Sněmovny konaných po nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny

§ 14

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Posla-

necké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.,
zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona
č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona
č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona
č. 265/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 97 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ ; jde-li o návrh ústavního zákona nebo jiného
zákona vyžadujícího souhlas obou komor, lze v roz-
pravě pouze navrhnout pozměňovací návrhy k ná-
vrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Se-
nátu, popřípadě podat návrh na přerušení projedná-
vání do doby, než se k věci vyjádří garanční výbor“.

2. V § 97 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Neschválí-li Sněmovna návrh ústavního zá-
kona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou
komor ve znění schváleném Senátem, hlasuje Sně-
movna o pozměňovacích návrzích. Poté se Sně-
movna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje sou-
hlas. Vysloví-li Sněmovna s návrhem zákona sou-
hlas, zašle se návrh zákona Senátu; ustanovení od-
stavce 1 se užije obdobně.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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301

ZÁKON

ze dne 17. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb.,
zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zá-
kona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona
č. 140/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 7 se částka „400 Kč“ nahrazuje část-
kou „550 Kč“.

2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 a odst. 7 se
slova „schodišťové plošiny,“ nahrazují slovy „svislé
zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.

3. V § 9 odst. 7 se na konci odstavce doplňuje
věta „Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahra-
zen rozhodnutím soudu.“.

4. V § 9 odst. 10 větě třetí se slova „schodišťové
plošiny“ nahrazují slovy „svislé zdvihací plošiny
nebo šikmé zvedací plošiny“ a ve větě čtvrté se slova
„schodišťové plošiny,“ nahrazují slovy „svislé zdvi-
hací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.

5. V § 9 odst. 11 se číslo „120“ nahrazuje čís-
lem „84“.

6. V § 10 odst. 1 větách první a druhé
a v odstavci 3 větě první se částka „24 000 Kč“
nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

7. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „schodiš-
ťové plošiny,“ nahrazují slovy „svislé zdvihací plo-
šiny nebo šikmé zvedací plošiny,“.

8. V § 10 odst. 4 větě první se slova „a k celko-
vým sociálním a majetkovým poměrům“ a věta
druhá včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

9. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku po-
skytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných nižší nebo roven osmi-

násobku částky životního minima jednotlivce
nebo životního minima společně posuzovaných
osob podle zákona o životním a existenčním
minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován
nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než osminásobek
částky životního minima uvedeného v písme-
nu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této
částky,

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než devítinásobek
částky životního minima uvedeného v písme-
nu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této
částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než desetinásobek
částky životního minima uvedeného v písme-
nu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku
této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než jedenáctiná-
sobek částky životníhominima uvedeného v pís-
menu a), avšak nižší nebo roven dvanáctiná-
sobku této částky,

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než dvanáctináso-
bek částky životního minima uvedeného v pís-
menu a).“.

10. V § 10 odst. 6 větě první se slova „schodiš-
ťové plošiny“ nahrazují slovy „svislé zdvihací plo-
šiny nebo šikmé zvedací plošiny“.

11. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodo-
vání o příspěvku na zvláštní pomůcku na žádost roz-
hodnout, že osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a)
až c) zákona o životním a existenčním minimu9) se
neposuzují jako osoby společně posuzované, jestliže
spolu nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně ne-
žijí.“.

12. V § 12 odst. 1 písm. c) a d) a v § 12 odst. 2
písm. a) se číslo „120“ nahrazuje číslem „84“.
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13. V § 20 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládají
slova „pěstoun anebo“.

14. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě
rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické
osoby, zastupuje ji v řízení o dávce tato fyzická
osoba. Je-li nezletilá osoba svěřena na základě roz-
hodnutí příslušného orgánu do osobní péče pěs-
touna, zastupuje ji v řízení o dávce pěstoun.“.

15. V § 23 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „v případech uvedených v § 10 odst. 1, 4 a 5“.

16. V § 23 písm. h) se za slovo „nemovitosti“
vkládají slova „nebo rozhodnutí soudu“ a slova
„schodišťové plošiny,“ se nahrazují slovy „svislé
zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Úřad práce České republiky – krajské po-
bočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví
částky příspěvku na mobilitu podle § 7 zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše
příspěvku na mobilitu se učiní záznam do spisu.

2. Příspěvek na mobilitu podle § 7 zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky
náležející za leden 2018.

3. Úřad práce České republiky – krajské po-
bočky a pobočka pro hlavní město Prahu zašle nej-
později do dne výplaty příspěvku na mobilitu za
leden 2018 písemné sdělení o změně výše příspěvku
na mobilitu. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních
rukou.

4. Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená
a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/
/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

5. Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku za-
hájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

6. Lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku na
zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení
motorového vozidla, činí 84 kalendářních měsíců
podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povin-
nosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je
poskytován na pořízení motorového vozidla, podle
§ 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a)
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, též tehdy, pokud
byl příspěvek pravomocně přiznán přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona. V případě uvedeném
ve větě první počíná lhůta běžet od kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kte-
rém nabylo právní moci rozhodnutí o tomto pří-
spěvku. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona již uplynula lhůta 84 kalendářních měsíců
podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povin-
nosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je
poskytován na pořízení motorového vozidla, podle
§ 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a)
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a zároveň neuply-
nula lhůta 120 kalendářních měsíců, podle § 9
odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na
toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti
vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je po-
skytován na pořízení motorového vozidla, podle
§ 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a)
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok
na opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní po-
můcku, který je poskytován na pořízení motorového
vozidla, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se v takových pří-
padech rovněž pokládají za proběhlé navazující
lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní
pomůcku, který je poskytován na pořízení motoro-
vého vozidla.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. i) se slovo „karanténou“
nahrazuje slovem „izolací“.

2. V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo „izolací“ na-
hrazuje slovem „karanténou“.

3. V § 3 odst. 1 písm. n) se slova „med a“ na-
hrazují slovy „med, mateří kašička a“.

4. V § 3 odst. 1 písm. jj) se za slovo „obrany“
vkládají slova „nebo Ministerstva vnitra“ a slo-
va „ , který se seznámil se zdravotním stavem zvířat
chovaných nebo držených v tomto hospodářství
nebo v tomto chovu“ se zrušují.

5. V § 3 odst. 1 se tečka na konci písmene jj)

nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno kk),
které zní:

„kk) útulkem pro zvířata zařízení, které poskytuje
dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířa-
tům.“.

6. Poznámka pod čarou č. 7d se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních
zkoušek a povinných preventivních a diagnos-
tických úkonů v rámci veterinární kontroly
zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stano-
vených Ministerstvem zemědělství (dále jen
„ministerstvo“) podle § 44 odst. 1 písm. d),
uchovávat jejich výsledky po dobu nejmé-
ně 3 let a na požádání je předkládat úřednímu
veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též la-
boratorní vyšetření vzorků, musí být toto vy-
šetření provedeno v laboratoři uvedené v § 52
odst. 3.“.

8. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Chovatel, který chová 5 a více psů sami-
čího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto sku-
tečnost oznámit krajské veterinární správě Státní ve-
terinární správy nebo Městské veterinární správě
v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská
veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne,
kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších
12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato po-
vinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací
povinnost upravuje jiný právní předpis9), a na osobu,
jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo použí-
vat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na cho-
vatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem,
vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odha-
lování výbušnin a loveckých psů. V oznámení cho-
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vatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich
chovu. Za chovatele tvořící domácnost může ozna-
movací povinnost splnit jeden z nich.“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) § 13a zákona č. 246/1992 Sb.“.

9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 65 zní:

„(4) Očkování psa proti vzteklině podle od-
stavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje pod-
mínky na označení zvířat v zájmovém chovu stano-
vené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o vete-
rinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zví-
řat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl
označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je po-
vinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zazna-
menáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním
číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost
konkrétního psa.

65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení
(ES) č. 998/2003.“.

10. V § 4b odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Ústřední veterinární správa“ nahrazují slovy
„Ústřední veterinární správa Státní veterinární
správy (dále jen „Ústřední veterinární správa“)“.

11. V § 4b odst. 2 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e),
které zní:

„e) oznámit Ústřední veterinární správě bez zby-
tečného odkladu změny údajů rozhodných
z hlediska registrace a“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

12. V § 4b odst. 3 se na konci písmene c) slovo
„a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno d),
které zní:

„d) oznámit Ústřední veterinární správě bez zby-
tečného odkladu změny údajů rozhodných
z hlediska registrace a“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

13. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„§ 5

(1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povi-
nen

a) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zví-
řat, způsobu jejich chovu a ustájení čištění, de-
zinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných
prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zví-
řata, jakož i čištění a dezinfekci technologických
zařízení, dopravních prostředků, strojů, ná-
strojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných
předmětů, které přicházejí do přímého styku
se zvířaty, používat k tomu přípravky schválené
podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů9a), dodržovat návod k jejich použití
a zacházet s vedlejšími živočišnými produkty
způsobem stanoveným tímto zákonem a před-
pisy Evropské unie9b),

b) v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo ne-
moci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, po-
případě umístit prostředky sloužící k ochraně
proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat
na člověka a dbát o jejich řádnou funkci,

c) k napájení zvířat používat vodu, která neohro-
žuje zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávad-
nost jejich produktů, a ke krmení zvířat použí-
vat jen zdravotně nezávadná krmiva,

d) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v sou-
ladu s pravidly pro jejich používání při posky-
tování veterinární péče5), veterinární přípravky
schválené podle tohoto zákona, doplňkové
látky v souladu se zvláštními právními před-
pisy4) a dodržovat podmínky pro podávání ně-
kterých látek a přípravků zvířatům, jejichž pro-
dukty jsou určeny k výživě lidí (§ 19), posky-
tovat nezbytnou součinnost orgánům, které
provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti
s plněním plánu sledování přítomnosti někte-
rých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných
produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen
„plán sledování některých látek a jejich rezi-
duí“), a dodržovat opatření přijatá na základě
tohoto šetření,

e) nepodávat zvířatům látky a přípravky, jejichž
používání u hospodářských zvířat nebo u zvířat,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není
povoleno (§ 19 odst. 1 a 3)9c),

f) předkládat na požádání úřednímu veterinár-
nímu lékaři záznamy stanovené zvláštním práv-
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ním předpisem9d) a umožnit přístup k těmto zá-
znamům také soukromému veterinárnímu lé-
kaři, který vydává potvrzení o zdravotním stavu
zvířete a o nákazové situaci v místě původu
(dále jen „zdravotní potvrzení“),

g) v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu,
oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení své chovatel-
ské činnosti ve vztahu k farmovému chovu
zvěře,

h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě
a úplně uvedenými informacemi o potravinovém
řetězci v souladu s přílohou II oddílu III na-
řízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo-
čišného původu,

i) uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly
podávány nepovolené nebo zakázané4) látky
nebo přípravky (§ 19), vést záznamy o tom,
kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mo-
hou být nepříznivě ovlivněny živočišné pro-
dukty, byly podány zvířatům, neprodleně před-
kládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby
v nich zaznamenal podání léčivých přípravků
zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto
záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat
ochranné lhůty.

(2) Chovatel, který chová včelstva, je dále povi-
nen neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stano-
višti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prová-
děcím právním předpisem krajské veterinární správě.

(3) Mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu
je zakázáno léčit.

(4) Chovatel, který jako podnikatel10) chová
hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále po-
vinen

a) oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatel-
ské činnosti, jakož i informovat krajskou vete-
rinární správu bez zbytečného odkladu o změ-
nách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo
v druzích chovaných zvířat,

b) zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získá-
vání jejich produktů vykonávaly pouze osoby
způsobilé k takové činnosti podle zvláštních
právních předpisů11), které mají základní zna-

losti o péči o zvířata a o hygienických požadav-
cích na získávání živočišných produktů,

c) zpracovat podle schválených zásad pohoto-
vostní plán pro případ výskytu nebezpečných
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člo-
věka, jakož i pro případ vzniku mimořádné si-
tuace (dále jen „pohotovostní plán“), zajistit,
aby pohotovostní plán byl přístupný všem oso-
bám uvedeným v písmenu b) a při každé změně
chovu zvířat, nejméně však jednou ročně, poho-
tovostní plán aktualizovat,

d) zpracovat vlastní ozdravovací program v sou-
ladu s celostátním programem tlumení jedné
nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat
na člověka a původců těchto nákaz a nemocí
(dále jen „program ozdravování zvířat“), před-
ložit jej včetně příslušných změn ke schválení
krajské veterinární správě nejpozději do
60 dnů od data zveřejnění programu ozdravo-
vání zvířat ve Věstníku Ministerstva zemědělství
a postupovat podle tohoto programu.

(5) Chovatel, který chová drůbež v rámci svého
podnikání, je dále povinen neprodleně po zjištění
poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci
vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže nad limity
stanovené prováděcím právním předpisem hlásit tyto
skutečnosti krajské veterinární správě.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a) veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou
zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu
před nákazami a nemocemi přenosnými ze zví-
řat na člověka a na jejich uvádění na trh,

b) které látky a přípravky nelze uvádět do oběhu
a podávat zvířatům, které látky a přípravky ne-
lze podávat zvířatům určitých druhů a které
látky a přípravky lze podávat zvířatům určitých
druhů jen za určitých podmínek a tyto pod-
mínky,

c) postup při zpracovávání pohotovostních plánů
a ozdravovacích programů chovatelů, hlediska,
podle nichž se tyto plány a programy zpraco-
vávají, a co mají obsahovat,

d) ve kterých případech a za jakých podmínek
může Státní veterinární správa povolit v mezích
stanovených právními akty Evropské unie
zmírnění veterinárních požadavků stanovených
na zdraví zvířat a jejich pohodu,
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e) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu
v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drů-
beže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří
jako podnikatelé chovají drůbež pro účely pod-
nikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské
veterinární správě,

f) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož pře-
kročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto
úhyny krajské veterinární správě.

10) § 420 a násl. občanského zákoníku.“.

14. V § 6 odst. 3 a v § 49 odst. 1 písm. b) se text
„§ 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1
písm. i)“.

15. V § 6 odst. 8 písm. b) a v § 17a odst. 4
písm. c) se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karan-
téně“.

16. V § 10 odst. 2 se slova „Ústřední veterinární
správě Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední
veterinární správa“)“ nahrazují slovy „Ústřední ve-
terinární správě“.

17. V § 10 odst. 3 písm. f), § 30 odst. 1 písm. d),
§ 30 odst. 2 písm. a) a v § 42 odst. 3 písm. a) se slovo
„karanténě“ nahrazuje slovem „izolaci“.

18. V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 18 odst. 1
písm. a), § 18 odst. 3, § 19 odst. 4, nadpise oddílu 2
hlavy III, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22
odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a bodě 1,
§ 22 odst. 1 písm. d), f) a j), § 24 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 24 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 39a
odst. 1, § 41 odst. 4, § 48 odst. 1 písm. g) a písm. j)
bodě 2, § 49 odst. 1 písm. h) bodě 2 a písm. l), § 53
odst. 1 písm. b) a c) a v § 54 odst. 1 písm. i) se slova
„do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

19. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Každý, kdo přepravuje zvířata určená k po-
ražení nebo utracení v souvislosti s plněním ochran-
ných a zdolávacích opatření, nebo každý, kdo pře-
pravuje, zpracovává nebo neškodně odstraňuje před-
měty, které mohou být nositeli původců nákaz, ja-
kož i vedlejší živočišné produkty určené
k neškodnému odstranění nebo dalšímu zpracování,
je povinen tato zvířata, předměty nebo vedlejší živo-
čišné produkty přepravovat, zpracovávat nebo ne-
škodně odstraňovat jen způsobem stanoveným kraj-
skou veterinární správou.“.

20. V § 17a odst. 2 písm. d) se slova „prohlídku
jatečných zvířat a masa“ nahrazují slovy „veterinární
vyšetření zvířat před poražením, jejich masa, orgánů
a ostatních částí po poražení (dále jen „prohlídka
jatečných zvířat a masa“)“.

21. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Není-li stanoveno jinak, lze uvádět na trh
pouze

a) zvěřinu, která pochází ze zvěře ulovené
a usmrcené v souladu se zvláštními právními
předpisy6), 16), a která je v souladu se zvláštní-
mi právními předpisy16) označena způsobem
umožňujícím její identifikaci,

b) ryby, korýše, měkkýše, žáby a jiné živočichy
vodního a suchozemského prostředí určené
k výživě lidí, kteří byli získáni dovoleným způ-
sobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru17),

c) mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž
zdravotní stav, způsob chovu a výživy neovliv-
ňují nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost,
a které bylo mlékárensky ošetřeno, jakož i vý-
robky z tohoto mléka. Požadavek výroby mléč-
ných výrobků z mlékárensky ošetřeného mléka
však neplatí, pokud schválený technologický
postup vyžaduje se zřetelem na vlastnosti vý-
robku, aby bylo při jeho výrobě použito mlé-
kárensky neošetřené mléko; pro tyto účely se
výrobou mléčných výrobků rozumí postup ve-
doucí ke změně charakteru tohoto mléka,

d) vejce, která byla prosvícena a stanoveným způ-
sobem označena17a),

e) med, mateří kašičku nebo včelí vosk, které jsou
zdravotně nezávadné a pochází od klinicky
zdravého včelstva.“.

22. V § 20 se odstavce 3 a 4 zrušují.

23. § 21 včetně poznámek pod čarou č. 66 a 67
zní:

„§ 21

(1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná
zvířata poražena na jatkách za podmínek stanove-
ných tímto zákonem, zvláštními právními předpisy6)
a předpisy Evropské unie17c).

(2) Domácí porážkou mohou být poražena
ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata
s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a je-
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jich kříženců. V případě domácí porážky skotu star-
šího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel
porazit nejvýše 3 kusy ročně.

(3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí
porážky jsou určeny pro spotřebu

a) osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se
o maso a orgány ze skotu, nebo

b) osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro
spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso
a orgány ostatních zvířat.

(4) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí
porážky podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-
-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k náka-
zové situaci, a nesmí být dále uváděny na trh.

(5) Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců
nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel
povinen písemně oznámit krajské veterinární správě
nejméně 3 dny před jejím konáním. Povinnost pí-
semně oznámit domácí porážku skotu nebo jeleno-
vitých ve farmovém chovu neplatí v případě domácí
porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém
chovu jinak zdravého zvířete, které utrpělo zranění,
které z důvodu respektování dobrých životních pod-
mínek zvířat brání jeho přepravě na jatky; v tomto
případě chovatel zajistí prohlídku zvířete veterinár-
ním lékařem, vyžádá si od něj písemné prohlášení
o zdravotním stavu zvířete a oznámí domácí po-
rážku skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu
neprodleně po jejím provedení.

(6) Chovatel v oznámení podle odstavce 5
uvede vedle náležitostí podle správního řádu

a) adresu a registrační číslo hospodářství,

b) datum a čas provedení domácí porážky skotu
nebo jelenovitých ve farmovém chovu,

c) počet, druh a identifikační číslo poráženého zví-
řete,

d) jde-li o porážení skotu také datum narození
skotu a způsob zacházení se vzniklými vedlej-
šími živočišnými produkty.

(7) Zvěř ve farmovém chovu může být porá-
žena v hospodářství jen za podmínek stanovených
předpisy Evropské unie17c). Povolení vydává krajská
veterinární správa chovateli na základě písemné žá-
dosti, která splňuje náležitosti podle zvláštního práv-
ního předpisu17ca) a ve které chovatel doloží splnění
podmínek stanovených předpisy Evropské unie17c).

(8) Chovatel je povinen k porážce velké far-
mové zvěře v hospodářství podle odstavce 7 nebo
domácí porážce jelenovitých z farmového chovu po-
žádat krajskou veterinární správu o povolení
k usmrcení těchto zvířat použitím střelné zbraně.
K žádosti vedle náležitostí podle správního řádu

a) doloží, že usmrcení střelnou zbraní provede

1. držitel zbrojní licence vydané podle zvlášt-
ního právního předpisu17cd), nebo

2. chovatel osobně nebo osoba, která je k němu
v pracovním nebo obdobném poměru, jsou-
-li držiteli zbrojního průkazu skupiny C vy-
daného podle zvláštního právního předpi-
su17cb), a

b) přiloží odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou
zbraní.

Pro účely tohoto ustanovení se velkou farmovou
zvěří rozumí jelenovití, mufloni a prasata divoká,
jsou-li chováni ve farmovém chovu.

(9) Doba platnosti povolení vydaného podle
odstavce 8 je 3 roky. Dobu platnosti povolení může
krajská veterinární správa prodloužit o další 3 roky,
a to na základě písemné žádosti držitele povolení
podané 3 měsíce před skončením doby platnosti, po-
kud držitel povolení doloží, že se nezměnily pod-
mínky, za kterých bylo povolení vydáno.

(10) Platnost povolení vydaného podle od-
stavce 8 končí, jestliže se změnily osoby uvedené
v odstavci 8 písm. a) bodě 1 nebo 2, které provádějí
usmrcení střelnou zbraní. Změnu těchto osob je cho-
vatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit pí-
semně krajské veterinární správě.

(11) Krajská veterinární správa může povolení
vydané podle odstavce 7 nebo 8 odejmout, jestliže
byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno.

(12) Chovatel, který je držitelem povolení po-
dle odstavce 8, je povinen

a) mít k dispozici situační nákres farmy nebo hos-
podářství s vyznačením místa střelby a pro-
středků k zajištění bezpečnosti při střelbě, s po-
sudkem znalce v oboru balistiky; tímto nejsou
dotčeny povinnosti držitele zbrojní licence po-
dle zvláštního právního předpisu17cb),

b) oznámit krajské veterinární správě nejméně
3 dny přede dnem porážky místo a čas použití
střelné zbraně k porážce.
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(13) Krajská veterinární správa oznámí přísluš-
nému útvaru Policie České republiky místo a čas
použití střelné zbraně k porážce zvěře ve farmovém
chovu v hospodářství nebo k domácí porážce jeleno-
vitých z farmového chovu.

(14) Na jatky nesmí být dodávány zdravé březí
plemenice.

(15) Jatečná zvířata podléhají na jatkách po-
vinné prohlídce jatečných zvířat a masa, kterou pro-
vádí úřední veterinární lékař, který splňuje poža-
davky odborné kvalifikace stanovené předpisy
Evropské unie66). Podrobnosti prohlídky jatečných
zvířat a masa včetně úkonů, které mohou být pro-
váděny jinými osobami odborně způsobilými k vý-
konu odborné veterinární činnosti než veterinárními
lékaři, jsou stanoveny předpisy Evropské unie67).

(16) Veterinární vyšetření těl ulovené volně ži-
jící zvěře a zvěřiny se provádí způsobem a v rozsahu
stanovenými předpisy Evropské unie17g).

(17) V rámci veterinární prohlídky jatečných
zvířat na jatkách a těl ulovené volně žijící zvěře v za-
řízeních zpracovávajících zvěřinu, vnímavých na tri-
chinelózu, zajistí úřední veterinární lékař vyšetření
jejich svaloviny na přítomnost svalovce (trichinel).
Není-li toto vyšetření provedeno laboratoří krajské
veterinární správy, musí být provedeno v laboratoři
uvedené v § 52 odst. 3.

(18) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla
a postup veterinárního vyšetřování živočišných pro-
duktů, posuzování a označování těchto produktů na
základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veteri-
nární podmínky uvolňování těchto produktů na trh,
pokud tato pravidla, postupy a podmínky nejsou
upraveny předpisy Evropské unie a pokud jejich
úpravu tyto předpisy umožňují.

66) Příloha I oddíl III kapitola IV nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

67) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004.“.

24. V § 21a odst. 3, § 27b odst. 8, § 50 odst. 9
a v § 64a odst. 4 se slova „vysoká škola s veterinárním
studijním programem“ nahrazují slovy „vysoká
škola uskutečňující akreditovaný studijní program
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny“.

25. V § 22 odst. 1 písm. a) se věta druhá nahra-
zuje větou „V žádosti uvedou vedle náležitostí podle

správního řádu druhy činností, které hodlají provo-
zovat.“.

26. V § 22 odst. 1 písm. b) se bod 2 včetně po-
známek pod čarou č. 17i) a 17j) zrušuje.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 2 až 4.

27. V § 22 odst. 1 písm. b) bodě 4 se text „bo-
dech 1 a 2“ nahrazuje textem „bodě 1“.

28. V § 22 odst. 1 písm. j) se slovo „včel“ na-
hrazuje slovem „včelstev“.

29. V § 22 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Osoby, které zprostředkovávají uvádění
živočišných produktů na trh, jsou povinny předem
požádat krajskou veterinární správu o registraci; to
však neplatí pro osoby, které již byly krajskou ve-
terinární správou schváleny a registrovány, popří-
padě jen registrovány podle odstavce 1 písm. a).
V žádosti vedle náležitostí podle správního řádu
uvede

a) adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa
pobytu nebo sídla,

b) druh a rozsah činnosti a

c) datum zahájení činnosti.

(3) Osoby, které zprostředkovávají uvádění ži-
vočišných produktů na trh, mohou tuto činnost vy-
konávat až po registraci.

(4) Registrovaná osoba je povinna oznámit
krajské veterinární správě změny údajů uvedených
v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé
změny a současně odevzdat doklad o registraci.

(5) Krajská veterinární správa zruší registraci na
žádost registrované osoby. Registrovaná osoba k žá-
dosti o zrušení registrace přiloží doklad o registraci.
O zrušení registrace krajská veterinární správa žada-
tele informuje.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.

30. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) oznámit neprodleně krajské veterinární správě
porážku skotu nebo prasat, pokud jsou maso
nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli;
v oznámení uvede počet poražených kusů
a osobu, které maso nebo orgány dodal.“.

31. V § 25 odst. 3 se slova „sezonní prodej ži-
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vých ryb“ nahrazují slovy „prodej živých ryb na
samostatném prodejním místě“ a za slovo „správě“
se vkládají slova „prostřednictvím informačního sys-
tému Státní veterinární správy“.

32. V § 25 odst. 5 písm. a) se slovo „sezonní“
zrušuje.

33. § 27a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 52 až 61 zní:

„Prodej malých množství vlastních produktů
z prvovýroby

§ 27a

(1) Chovatel může v malých množstvích pro-
dávat

a) živou drůbež, živé králíky a živé nutrie z vlast-
ního chovu ve svém hospodářství přímo spotře-
biteli,

b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo
čerstvé maso z nutrií, pocházející z drůbeže,
králíků nebo nutrií z vlastního hospodářství
a poražených v tomto hospodářství, ve svém
hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se
nacházejí na území České republiky, a to přímo
spotřebiteli, anebo je dodávat do místního ma-
loobchodu; drůbeží maso nemusí být tříděno
podle jakosti a hmotnosti52),

c) nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního
hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici
nebo na tržišti, které se nacházejí na území Čes-
ké republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je
dodávat do místního maloobchodu. Chovatel,
který použije vejce v jím provozovaném zaří-
zení stravovacích služeb53) nemusí vejce ozna-
čovat stanoveným způsobem54). Chovatel,
který chová nejvíce 50 nosnic, prodávající vejce
ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti,
které se nacházejí na území České republiky,
nemusí vejce označit kódem producenta, jsou-
-li jméno a adresa chovatele uvedena v místě
prodeje. Povinnost třídit nebalená čerstvá vejce
podle jakosti a hmotnosti55), se nevztahuje na

1. prodej v tržnici nebo na tržišti, které se na-
cházejí na území České republiky,

2. prodej ve svém hospodářství, nebo

3. chovatele, který použije vejce v jím provozo-
vaném zařízení stravovacích služeb,

d) med, mateří kašičku nebo včelí vosk pocházející
z vlastního chovu včelstev ve své domácnosti, ve
svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti,
které se nacházejí na území České republiky,
a to přímo spotřebiteli, anebo jej dodávat do
místního maloobchodu. Chovatel včel, který
med použije v jím provozovaném zařízení stra-
vovacích služeb53), nemusí med označit stano-
veným způsobem56),

e) se souhlasem krajské veterinární správy syrové,
mlékárensky neošetřené mléko a syrovou sme-
tanu (dále jen „syrové mléko“) pocházející od
zvířat z vlastního chovu ve svém hospodářství
v místě výroby nebo prostřednictvím prodej-
ního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebu
v jeho domácnosti, anebo jej po tepelném oše-
tření uvádět na trh při poskytování stravovacích
služeb53). Chovatel zajistí, aby

1. syrové mléko bylo získáváno v souladu s po-
žadavky na prvovýrobu syrového mléka
a mleziva, stanovenými předpisy Evropské
unie, které upravují zvláštní hygienická pra-
vidla pro potraviny živočišného původu57),

2. celkový počet mikroorganizmů v získaném
mléce při 30 °C nepřesahoval počet 100 000
v 1 ml, jde-li o kravské mléko, nebo 500 000
v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu, a celkový
počet somatických buněk nepřesahoval
400 000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko,

3. syrové mléko bylo vyšetřeno na základě ana-
lýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předcho-
zím výsledkům a jejich trendům, zejména při
podání žádosti o souhlas krajské veterinární
správy k prodeji syrového mléka a při každé
změně v chovu zvířat nebo ve způsobu zís-
kávání, ošetřování a zpracovávání syrového
mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní
nezávadnost, nejméně však dvakrát ročně,
a to z hlediska dodržování limitů uvedených
v bodě 2 a patogenních mikroorganizmů,
stanovených prováděcím právním předpi-
sem, a

4. obsah reziduí inhibičních látek v syrovém
mléce odpovídal požadavkům stanoveným
předpisy Evropské unie58),

f) živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z ak-
vakultury z vlastního chovu ve svém hospodář-
ství přímo spotřebiteli nebo uvádět čerstvé pro-
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dukty rybolovu59) na trh při poskytování stra-
vovacích služeb53).

(2) Za místní maloobchod podle odstavce 1
písm. b), c) a d) se považuje maloobchod podle před-
pisu Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva a zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin60) s odpoví-
dajícím sortimentem živočišných produktů, který se
nachází na území České republiky a který produkty
uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) dodává přímo
spotřebiteli.

(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1
musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdra-
votně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany
zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem ná-
kaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Živo-
čišné produkty uvedené v odstavci 1 provozovatel
místního maloobchodu nesmí uvádět na trh pro-
střednictvím zásilkového prodeje.

(4) Chovatel, který prodává nebo dodává
vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1, je
povinen zajistit, aby byly doprovázeny obchodním
dokladem podle prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 931/2011, s výjimkou případů, kdy chovatel tyto
produkty prodává ve svém hospodářství nebo ve své
domácnosti.

(5) Chovatel, který prodává nebo dodává
vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1,
musí zajistit, aby tyto produkty byly

a) vyráběny, skladovány a přepravovány v čistém
prostředí s používáním zařízení a pracovních
nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě a

b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě
působit na jejich zdravotní nezávadnost, ze-
jména před kontaminací.

(6) Chovatel nutrií je povinen zabezpečit vyše-
tření jejich masa na přítomnost svalovce (trichinel),
a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akre-
ditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním
veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo
krajskou veterinární správou vydáno podle § 50
odst. 3 povolení pro tento druh vyšetření. Laboratoř
je povinna vydat chovateli protokol o laboratorním
vyšetření nutrií a jednou ročně předkládat krajské
veterinární správě prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy údaje o provede-

ných vyšetřeních stanovené prováděcím právním
předpisem. Chovatel nutrií je povinen uchovávat
protokol o laboratorním vyšetření masa nutrií po
dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřed-
nímu veterinárnímu lékaři. Chovatel nutrií může čer-
stvé maso z nutrií prodávat konečnému spotřebiteli
nebo dodávat do místního maloobchodu způsobem
uvedeným v odstavci 1 písm. b) až po vyhovujícím
vyšetření masa nutrií na přítomnost svalovce (trichi-
nel).

(7) Chovatel, který prodává syrové mléko po-
dle odstavce 1 písm. e), je povinen

a) zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád
a na požádání jej předložit krajské veterinární
správě a

b) zajistit, aby obsah celkového počtu mikroorga-
nismů v syrovém kravském mléce prodávaném
spotřebiteli nebyl vyšší, než stanoví předpisy
Evropské unie, které upravují zvláštní hygie-
nická pravidla pro potraviny živočišného pů-
vodu61), pro syrové kravské mléko určené k vý-
robě mléčných výrobků, nebo nebyl vyšší než
1 500 000 v 1 ml, jde-li o syrové mléko jiného
druhu.

(8) Jestliže chovatel zjistí při vyšetření vzorků,
že byly překročeny limity uvedené v odstavci 1
písm. e) bodě 2 nebo v odstavci 7 písm. b), přijme
neprodleně nápravná opatření a informuje o tom
krajskou veterinární správu, která může nařídit zvý-
šení četnosti vyšetřování až do doby dosažení ná-
pravy.

(9) Zjistí-li krajská veterinární správa, že chova-
tel postupuje při prodeji syrového mléka v rozporu
s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, ode-
jme chovateli souhlas k prodeji syrového mléka.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej
a dodávání malých množství vlastních produktů
z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro
zacházení s těmito produkty,

b) co se rozumí malým množstvím podle od-
stavce 1,

c) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke
zjištění přítomnosti patogenních mikroorga-
nismů ohrožujících zdraví lidí,

d) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou labo-
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ratoře povinny předkládat krajské veterinární
správě, včetně termínu jejich předložení.

52) Příloha XIV část B bod I odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl-
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů),
v platném znění.

53) § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

54) § 8 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

55) Příloha VII část VI nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kte-
rým se stanoví společná organizace trhů se zeměděl-
skými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/
/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/
/2007, v platném znění.

56) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

57) Příloha III oddíl IX kapitola I část I a II nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

58) Příloha III oddíl IX kapitola I část III odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

59) Bod 3.5 přílohy I nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004.

60) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.

61) Příloha III oddíl IX kapitola II část III bod 1 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/
/2004.“.

34. V § 27b odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Uživatel honitby může v malých množ-
stvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří

a) prodávat přímo spotřebiteli,

b) dodávat do místní maloobchodní prodejny s od-
povídajícím sortimentem živočišných produktů,
která se nachází na území České republiky
a která zásobuje přímo spotřebitele,

c) dodávat do maloobchodního zařízení, které
bylo krajskou veterinární správou registrováno
jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou,
nebo

d) prodávat v tržnici nebo na tržišti, které se na-
cházejí na území České republiky, přímo spo-
třebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř.

(2) Těla ulovené volně žijící zvěře uvedená v od-

stavci 1 nesmí spotřebitel dále uvádět na trh nebo je
uvádět na trh prostřednictvím zásilkového prodeje.“.

35. V § 27b odstavec 6 zní:

„(6) Jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je
uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na
přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři,
které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění
tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním
ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou ve-
terinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení
pro tento druh vyšetřování; jde-li o prase divoké,
přikládá uživatel honitby spolu se svalovinou vyše-
třovaného kusu zvěře i ocas tohoto kusu. Nelze-li
k vyšetření prasete divokého přiložit ocas daného
kusu zvěře, vyšetří laboratoř daný kus prasete divo-
kého i bez přiloženého ocasu daného kusu prasete
divokého. Laboratoř je povinna vydat uživateli ho-
nitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře, u pra-
sete divokého s vyjádřením o přiložení ocasu vyše-
třovaného kusu, a jednou ročně předkládat krajské
veterinární správě prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy údaje o provede-
ných vyšetřeních stanovené prováděcím právním
předpisem. Uživatel honitby je povinen uchovávat
protokol o laboratorním vyšetření zvěře po dobu
nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři. Uživatel honitby může zvěř
vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat
přímo spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1
až po vyhovujícím vyšetření zvěře na přítomnost
svalovce (trichinel).“.

36. V § 27b odst. 9 písm. a) se slova „úřednímu
veterinárnímu lékaři“ nahrazují slovy „krajské vete-
rinární správě“.

37. V § 28 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Osoby, které se podílejí na obchodování se
zvířaty nebo živočišnými produkty, mohou obcho-
dovat pouze

a) se zvířaty, která odpovídají požadavkům stano-
veným tímto zákonem, zvláštními právními
předpisy17q) a předpisy Evropské unie17r), ze-
jména která

1. pocházejí z hospodářství, popřípadě jiného
zařízení registrovaného podle zvláštního
právního předpisu8), které nepodléhá ome-
zujícím nebo zakazujícím veterinárním opa-
třením vztahujícím se na zvířata daného
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druhu a je pod státním veterinárním dozo-
rem,

2. jsou zdravá a splňují stanovené veterinární
požadavky na obchodování s nimi, jakož
i případné zvláštní veterinární záruky17s),

3. jsou označena a evidována podle plemenář-
ského zákona9d) a provázena veterinárním
osvědčením17t), a nevyžaduje-li se toto
osvědčení, jiným průvodním dokladem,

b) s živočišnými produkty, které odpovídají poža-
davkům stanoveným tímto zákonem, zvláštními
právními předpisy17u) a předpisy Evropské
unie14d), zejména které

1. pocházejí z podniku, závodu nebo jiného za-
řízení, jenž je schválen a registrován, popří-
padě registrován podle tohoto zákona a před-
pisů Evropské unie17h) a je pod státním ve-
terinárním dozorem,

2. jsou zdravotně nezávadné, ve všech fázích
jejich výroby, zpracování a uvádění na trh
byly dodrženy povinnosti a požadavky sta-
novené z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat
a splňují stanovené veterinární požadavky na
obchodování s nimi, jakož i případné
zvláštní veterinární záruky17v),

3. jsou označeny stanoveným způsobem14f)
a provázeny průvodním dokladem, popří-
padě, vyžaduje-li se veterinární osvědčení17t),
tímto osvědčením.

(2) Osoby, které se podílejí na obchodování se
zvířaty nebo živočišnými produkty, nesmí obchodo-
vat se zvířaty a živočišnými produkty, které z veteri-
nárních nebo hygienických důvodů nemohou být
obchodně využity v České republice, ani zvířaty,
která byla určena k poražení nebo utracení v souvis-
losti s plněním programu ozdravování zvířat nebo
v rámci ochranných a zdolávacích opatření.

(3) Zvířata a živočišné produkty uvedené v od-
stavci 1 podléhají veterinární kontrole v místě pů-
vodu a veterinární kontrole při příchodu na místo
určení, do něhož jsou provázena veterinárním osvěd-
čením, popřípadě jiným průvodním dokladem. Za
místo určení se pro účely tohoto zákona považuje
místo prvního příjmu včetně jakéhokoli prvního za-
cházení nebo manipulace na území České republiky.
Jejich veterinární kontrola v místě původu musí být
prováděna přinejmenším s takovou pečlivostí a odpo-
vědností, jako kdyby byly určeny pro tuzemský trh.

Veterinární kontrola při příchodu na místo určení se
provádí formou nediskriminujících namátkových
kontrol17w).“.

38. V § 30 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) zda podniky, závody nebo jiná zařízení pod
státním veterinárním dozorem přijímají nebo
uvádějí na trh pouze živočišné produkty, jejichž
označení a požadované průvodní doklady od-
povídají požadavkům uvedeným podle písme-
ne a),“.

39. V § 30 odst. 2 písm. b) se za slovo
„odesilateli“ vkládají slova „ , jeho zástupci nebo
příjemci“ a za slovo „odesilatel“ se vkládají slo-
va „ , jeho zástupce nebo příjemce“.

40. V § 30 odst. 3 písm. a) se za slovo „zvířat“
vkládají slova „ , nejsou-li doprovázena veterinárním
osvědčením,“.

41. V § 31 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a za slovo „zástupce“ se doplňují slova „nebo
příjemce“.

42. V § 31a odstavec 2 zní:

„(2) Osoba, která přemísťuje v rámci neob-
chodního přesunu z ostatních členských států zvířata
v zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou
mladší 12 týdnů a nejsou očkována proti vzteklině
nebo jsou ve věku mezi 12 a 16 týdny, jsou očkována
proti vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na
platnost uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III před-
pisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
nesmí tato zvířata přemístit, pokud nejsou splněny
podmínky stanovené v čl. 7 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní pře-
suny zvířat v zájmovém chovu48).“.

43. V § 32 odstavec 1 zní:

„(1) Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě
jiná osoba odpovědná za náklad je povinen vstoupit
se zvířaty, živočišnými produkty a ostatním veteri-
nárním zbožím dováženým ze třetích zemí (dále jen
„kontrolované zboží“) na území České republiky
jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly
České republiky (dále jen „pohraniční veterinární
stanice“) nebo jiného členského státu. Osoba uve-
dená ve větě první musí zvířata přepravovat přímo
na toto stanoviště anebo do karanténního střediska
a odtud do místa určení uvedeného ve veterinárním
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osvědčení, popřípadě v jiném veterinárním dokladu,
který zásilku provází.“.

44. V § 34 odst. 2 se slova „může tato karanténa
nebo izolace probíhat“ nahrazují slovy „je dovozce
nebo jeho zástupce povinen zajistit jejich umístění
do karantény nebo izolace“ a slovo „karanténa“ se
nahrazuje slovem „izolace“.

45. V § 36 odst. 1 se slova „Živočišné produkty
dovezené z třetích zemí musí splňovat“ nahrazují
slovy „Dovozce nebo jeho zástupce je povinen za-
jistit, aby živočišné produkty dovezené z třetích
zemí splňovaly“ a slovo „poskytovat“ se nahrazuje
slovem „poskytovaly“.

46. V § 38a odst. 4 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , není-li takto dováženo více než
5 zvířat v zájmovém chovu“.

47. § 38b včetně nadpisu zní:

„§ 38b

Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných
produktů do třetích zemí

(1) K vývozu kontrolovaného zboží do třetích
zemí je třeba veterinární osvědčení. Vývozce k žá-
dosti o jeho vydání předloží vzor veterinárního
osvědčení požadovaný dovážejícím, popřípadě tran-
zitním státem a na vyžádání také doklad o veterinár-
ních podmínkách, jejichž splnění požaduje dováže-
jící, popřípadě tranzitní stát, a to v ověřeném pře-
kladu do českého jazyka. Ověřený překlad vzoru
veterinárního osvědčení se nevyžaduje v případě, že
je vzor požadovaného veterinárního osvědčení zve-
řejněn na internetových stránkách Státní veterinární
správy.

(2) Pokud třetí země určení z nákazových dů-
vodů vyžaduje pro dovoz krmiv rostlinného pů-
vodu, doplňkových látek a premixů na své území
ověření veterinárního osvědčení, provede jej krajská
veterinární správa. Vývozce k žádosti o jeho ověření
předloží dokumenty dokládající splnění dovozních
podmínek uvedených ve veterinárním osvědčení.

(3) Odmítne-li třetí země určení přijetí zásilky
a dojde-li k jejímu vrácení, nese vývozce náklady
spojené s tímto opatřením.

(4) Pokud třetí země určení vyžaduje veteri-
nární osvědčení vytištěná na ceninovém papíře
s ochrannými znaky, uhradí vývozce náklady spo-

jené s jeho vytištěním. O náhradě nákladů spojených
s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu roz-
hodne krajská veterinární správa. Tato náhrada je
příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veteri-
nární správa, která ji uložila. Výši paušální částky
nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvěd-
čení k vývozu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Pokud třetí země určení vyžaduje pro do-
voz nebo neobchodní přesun zvířete v zájmovém
chovu na své území ověření pasu nebo jiného iden-
tifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu, pro-
vede jej krajská veterinární správa.

(6) Pokud třetí země určení vyžaduje pro do-
voz nebo neobchodní přesun na své území ověření
veterinárního osvědčení, pasu nebo jiného identifi-
kačního dokladu zvířete v zájmovém chovu ústřední
kompetentní autoritou, provede jej Ústřední veteri-
nární správa.

(7) Pro zvířata, živočišné produkty a z nákazo-
vých důvodů případně pro krmiva rostlinného pů-
vodu, doplňkové látky a premixy přepravované
z území České republiky do jiného členského státu
za účelem vývozu do třetí země se vyžaduje
potvrzení o splnění požadavků a podmínek stanove-
ných třetí zemí určení. Vývozce k žádosti o jeho vy-
dání předloží vzor tohoto potvrzení, a to v ověřeném
překladu.

(8) Krajská veterinární správa zajistí kontrolo-
vané zboží úřední veterinární závěrou, jestliže to vy-
žaduje třetí země určení. Úřední veterinární závěrou
se rozumí zajištění totožnosti zboží v dopravních
prostředcích, kontejnerech nebo obalech plombou,
pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostřed-
kem tak, aby nebylo možno zboží vyjmout nebo do
nich zboží vložit, aniž dojde k narušení této závěry.
Porušit úřední veterinární závěru lze jen se souhla-
sem krajské veterinární správy.

(9) Pokud třetí země určení vyžaduje umístění
zvířete do karantény, oznámí vývozce krajské vete-
rinární správě její zahájení způsobem umožňujícím
dálkový přenos dat prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy nejpozději 24 ho-
din předem. Karanténa je ukončena po splnění pod-
mínek karantény vydáním veterinárního osvědčení
k vývozu.“.

48. V § 39 odst. 1 písm. c) se za slovo „odchyt“
vkládají slova „zvířat bez pána62) a“.

Sbírka zákonů č. 302 / 2017Částka 104 Strana 3271



Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62) § 1046 občanského zákoníku.“.

49. V § 39a odst. 2 se slova „musí se tak stát,
není-li stanoveno jinak,“ nahrazují slovy „je provo-
zovatel schváleného podniku, závodu, popřípadě ji-
ného zařízení povinen, není-li stanoveno jinak, ne-
škodně odstranit nebo dále zpracovat tyto vedlejší
živočišné produkty“.

50. V § 40 odstavec 3 zní:

„(3) Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo
nálezu vedlejších živočišných produktů, má ohlašo-
vací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě,
že není znám chovatel nebo osoba zacházející se ži-
vočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto
případě hradí náklady neškodného odstranění ve-
dlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katas-
trálním území je místo nálezu.“.

51. V § 41 odst. 1 písm. e) se slovo „rizika“ na-
hrazuje slovem „nebezpečí“.

52. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření od-
chyt zvířat bez pána62) a toulavých a opuštěných
zvířat, vnímavých na nebezpečnou nákazu,“.

53. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „psů a ko-
ček, popřípadě i jiných zvířat“ nahrazují slovem
„zvířat“.

54. V § 42 odst. 2 se za slovo „Odchyt“ vklá-
dají slova „zvířat bez pána62) a,“, slova „psů a koček“
se nahrazují slovem „zvířat“ a slova „vysokou ško-
lou s veterinárním studijním programem“ se nahra-
zují slovy „vysokou školou uskutečňující akredito-
vaný studijní program v oblasti veterinárního lékař-
ství nebo veterinární hygieny“.

55. V § 42 odst. 5 se písmeno a) zrušuje a zá-
roveň se zrušuje označení písmene b).

56. V § 42 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen
požádat krajskou veterinární správu o registraci
útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti.
V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního
řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro
hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata
v zájmovém chovu, a kapacitu útulku.

(7) Provozovatel útulku pro zvířata může tuto
činnost vykonávat až po registraci.

(8) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen
oznámit krajské veterinární správě změny údajů uve-
dených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne
nastalé změny a současně odevzdat doklad o regis-
traci.

(9) Krajská veterinární správa zruší registraci na
žádost provozovatele útulku pro zvířata. Provozo-
vatel útulku pro zvířata k žádosti o zrušení registrace
přiloží doklad o registraci. O zrušení registrace kraj-
ská veterinární správa žadatele informuje.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 10.

57. V § 42 odst. 10 se za slovo „odchyt“ vklá-
dají slova „zvířat bez pána62) a“.

58. V § 44 odst. 1 písm. d) se slova „zveřejňuje
jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství
a na svých internetových stránkách,“ zrušují.

59. V § 44 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) může v souvislosti s prováděním mimořádných
veterinárních opatření nebo v souvislosti s pro-
vedením porážky nebo usmrcení většího počtu
hospodářských zvířat v případě jejich nemoci,
vyčerpání nebo zranění pro potřeby Státní ve-
terinární správy požádat Správu státních hmot-
ných rezerv o poskytnutí státní hmotné rezervy
formou bezúplatného použití,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písme-
na g) a h).

60. V § 44 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Povinné preventivní a diagnostické úkony
pro příslušný kalendářní rok a podmínky a lhůty
k jejich provedení uvedené v odstavci 1 písm. d) sta-
noví ministerstvo formou opatření obecné povahy na
období 1 kalendářního roku; opatření obecné po-
vahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné
povahy.

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva
a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo
opatření obecné povahy zašle též Státní veterinární
správě a krajským veterinárním správám, které jsou
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povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách po celý kalendářní rok.

(4) Opatření obecné povahy v den následující
po dni nabytí jeho účinnosti opatří ministerstvo zá-
znamem o jeho účinnosti.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

61. V § 46 písm. d) se slovo „karanténováním“

nahrazuje slovem „izolací“.

62. V § 47 odst. 1 se slova „Ministerstvu země-
dělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem
„ministerstvu“.

63. V § 48 odst. 1 písm. j) úvodní části ustano-
vení se slova „popřípadě povolených“ nahrazují
slovy „povolených, popřípadě evidovaných“.

64. V § 48 odst. 1 písm. j) se na začátek bodu 1
vkládají slova „chovatelů, kteří chovají 5 a více psů
samičího pohlaví starších 12 měsíců,“.

65. V § 48 odst. 1 písm. k) se za slova „veteri-
nárních osvědčení“ vkládají slova „a vzory veterinár-
ních osvědčení k vývozu vyjednané Ústřední veteri-
nární správou s kompetentní autoritou dovážejícího
státu“.

66. V § 48 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:

„s) vydává na žádost osvědčení o uznání uplatněné
certifikované metodiky z oblasti veterinární
péče vypracované v rámci výzkumného pro-
jektu nebo záměru,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).

67. V § 49 odst. 1 písm. h) se za bod 6 vkládá
nový bod 7, který zní:

„7. útulky pro zvířata,“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

68. V § 49 odst. 1 písm. s) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

69. V § 49 odst. 1 písm. t) se slova „provádí
kontroly podle zákona o Státním zemědělském in-
tervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu a vydává
osvědčení pro poskytování zvláštních vývozních ná-
hrad“ nahrazují slovy „provádí kontroly a vydává
osvědčení podle zákona o Státním zemědělském in-
tervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu“.

70. V § 49 odst. 1 se za písmeno v) vkládají
nová písmena x) až z), která znějí:

„x) ověřuje pro vývoz nebo neobchodní přesun zví-
řete v zájmovém chovu do třetích zemí pas nebo
jiný identifikační doklad zvířete v zájmovém
chovu,

y) potvrzuje po provedené veterinární kontrole
splnění požadavků a podmínek stanovených
třetí zemí určení pro vydání veterinárního
osvědčení pro vývoz kompetentní autoritou ji-
ného členského státu,

z) zajišťuje totožnost kontrolovaného zboží
úřední veterinární závěrou,“.

Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno aa).

71. V § 51 odst. 1 větě druhé se za slovo „od-
chyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“.

72. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování
nebo uvádění živočišných produktů na trh při
důvodném podezření na uvádění na trh potra-
vin jiných než zdravotně nezávadných nebo
z nákazových důvodů, jestliže kontrolovaná
osoba neumožní veterinárnímu inspektorovi
vstupovat na pozemky, do staveb nebo do ji-
ných prostor v souladu s jeho oprávněním po-
dle kontrolního řádu,

e) zjednat si přístup do staveb, dopravních pro-
středků, na pozemky a do dalších prostor
včetně otevření uzavřených prostor při důvod-
ném podezření na uvádění na trh potravin ji-
ných než zdravotně nezávadných nebo z náka-
zových důvodů. Každý, v jehož objektu se ta-
kové prostory kontrolované osoby nalézají, je
povinen strpět kontrolu v těchto prostorách.“.

73. V § 53 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Veterinární inspektor je oprávněn zahájit
kontrolu prodeje na dálku kontrolním nákupem
předcházejícím předložení pověření ke kontrole
nebo doručení oznámení o zahájení kontroly.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

74. V § 53 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „8“.

75. V § 53 se doplňuje odstavec 10, který zní:
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„(10) Ústřední ředitel může zřídit inspekční
skupinu, která je složena nejen z veterinárních in-
spektorů krajské veterinární správy, v jejímž územ-
ním obvodu je kontrola prováděna, ale také z veteri-
nárních inspektorů jiných krajských veterinárních
správ. Pro veterinární inspektory jiných krajských
veterinárních správ, kteří jsou členy inspekční sku-
piny, platí práva a povinnosti kontrolujících stano-
vená tímto zákonem a kontrolním řádem i v územním
obvodu krajské veterinární správy, v jejímž územ-
ním obvodu je kontrola prováděna. V řízení o pře-
stupku zjištěném při kontrole provedené inspekční
skupinou rozhoduje jako orgán prvého stupně kraj-
ská veterinární správa, v jejímž územním obvodu
byla kontrola provedena.“.

76. V § 53a odst. 4 se slova „správním deliktu“
nahrazují slovem „přestupku“.

77. V § 54 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) nařízení izolace nebo karantény, popřípadě po-
rážky nebo usmrcení zvířat,“.

78. V § 56a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) vyhotoveno

1. v případě dovozu v úředním jazyku člen-
ského státu určení a toho členského státu,
v němž se provádí pohraniční veterinární
kontrola, anebo provázeno ověřeným pře-
kladem do tohoto jazyka, nebo

2. v případě vývozu v českém jazyce a jazyce,
který požaduje třetí země určení, popřípadě
tranzitní stát,“.

79. V § 56a odst. 2 písmeno d) zní:

„d) vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné pro-
dukty opustí místo veterinární kontroly, a musí
provázet v originální verzi zvířata nebo živo-
čišné produkty

1. při jejich vstupu na území členských států
v případě dovozu, nebo

2. na území třetí země určení v případě vý-
vozu.“.

80. Za § 56a se vkládá nový § 56b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 56b

Veterinární podmínky pokusu

Uživatel pokusných zvířat6) je povinen požádat

o stanovení veterinárních podmínek pro provádění
pokusů pro zvířata, která

a) hodlá použít k pokusu

1. mimo schválené zařízení uživatele pokus-
ných zvířat, nebo

2. ve schváleném zařízení uživatele pokusných
zvířat, v případě, že charakter použitých bio-
logických materiálů, zvířat nebo jejich pro-
dukty nebo biologické materiály mají nebo
lze předpokládat, že budou mít vysoce rizi-
kový charakter, nebo

b) mají být po ukončení pokusu

1. umístěna do chovu odpovídajícího danému
druhu pokusných zvířat, nebo

2. dodána na jatky.“.

81. V § 59 odst. 1 a 6 se slova „a hygieny“ na-
hrazují slovy „nebo veterinární hygieny“.

82. V § 59 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Státní veterinární správa organizuje ve
spolupráci s vysokou školou uskutečňující akredito-
vaný studijní program v oblasti veterinárního lékař-
ství nebo veterinární hygieny atestační studium pro
úřední veterinární lékaře, které probíhá ve dvou
částech:

a) základní (atestace I. stupně),

b) specializační (atestace II. stupně).

(5) K výkonu státního veterinárního dozoru je
odborně způsobilý úřední veterinární lékař, který
získal atestaci I. stupně. Na služební místo předsta-
veného Státní veterinární správy může být jmenován
úřední veterinární lékař, pokud získal atestaci
II. stupně. Vedoucím zaměstnancem veterinárního
ústavu může být jmenován veterinární lékař, pokud
získal atestaci II. stupně; to neplatí pro vedoucího
zaměstnance 1. stupně řízení.“.

83. V § 59a odst. 1 písm. a) se slova „v oblasti
veterinární hygieny a ekologie“ nahrazují slovy „ve-
terinární hygieny“.

84. V § 59a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském
studijním programu v oblasti veterinární hy-
gieny nebo v magisterském studijním programu
v oblasti veterinární hygieny navazujícím na ba-
kalářský studijní program v oblasti veterinární
hygieny, anebo studiem, které se podle zvlášt-
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ního právního předpisu31a) považuje za rovno-
cenné,“.

85. V § 59a odst. 1 písm. c) a e) se slova „úplné
střední odborné vzdělání“ nahrazují slovy „střední
vzdělání s maturitní zkouškou“.

86. V § 59a odst. 1 písm. d) se slova „nebo bio-
logie“ nahrazují slovy „ , biologie nebo zootech-
niky“.

87. V § 59a odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo
„anebo“ zrušuje a za bod 1 se vkládá nový bod 2,
který zní:

„2. organizovanou vysokou školou uskutečňu-
jící akreditovaný studijní program v oblasti
veterinárního lékařství a hygieny, nebo“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

88. V § 59a odst. 2 se slova „v bakalářském stu-
dijním programu v oblasti veterinární hygieny a eko-
logie“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b)“.

89. V § 59a odst. 3 se slova „a ekologie“ zru-
šují.

90. § 60 zní:

„§ 60

Soukromí veterinární lékaři jsou oprávněni vy-
konávat veterinární léčebnou a preventivní činnost
podle § 58, pokud jsou

a) odborně způsobilí podle § 59 a 59b a

b) členy Komory, a to na základě osvědčení podle
zákona o Komoře veterinárních lékařů České
republiky32).“.

91. V § 61 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení činnosti,“.

92. V § 61 odst. 1 písm. b) se za slovo „nákazy“
vkládají slova „nebo podezření z týrání zvířete“.

93. Za § 64a se vkládají nové § 64b a 64c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 64b

Chovatel hospodářských zvířat

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn
provádět na jím provozovaném hospodářství u hos-
podářských zvířat, které na tomto hospodářství

chová, odborné veterinární úkony, jejichž seznam
spolu s podrobnostmi jejich provádění stanoví pro-
váděcí právní předpis.

(2) Chovatel hospodářských zvířat, který
splňuje požadavky odborné způsobilosti podle
§ 59a odst. 1 písm. a) až e), je oprávněn na jím pro-
vozovaném hospodářství podle pokynů ošetřujícího
veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv u hospo-
dářských zvířat, které na tomto hospodářství chová.
Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti vý-
konu odborných veterinárních úkonů spočívajících
v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat cho-
vateli hospodářských zvířat.

(3) Chovatel hospodářských zvířat, který
splňuje požadavky odborné způsobilosti podle
§ 59a odst. 1 písm. a) až e), je vedle odborných ve-
terinárních úkonů podle odstavce 1 oprávněn prová-
dět na jím provozovaném hospodářství u hospodář-
ských zvířat, které na tomto hospodářství chová,
další odborné veterinární úkony, pokud absolvoval
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením
na provádění odborných veterinárních úkonů, složil
závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způso-
bilosti k provádění těchto úkonů. Chovatel hospo-
dářských zvířat je povinen vést záznamy o dalších
odborných veterinárních úkonech, které provedl,
o datu jejich provedení, počtu a identifikaci zvířat,
u kterých byly tyto úkony provedeny, uchovávat
tyto záznamy po dobu nejméně 2 let, a na požádání
je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Prová-
děcí právní předpis stanoví seznam dalších odbor-
ných veterinárních úkonů a podrobnosti jejich pro-
vádění k tomu oprávněnými chovateli hospodář-
ských zvířat.

(4) Specializovanou odbornou průpravu podle
odstavce 3 organizuje vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která vydává osobám, které
absolvovaly tuto specializovanou odbornou prů-
pravu, osvědčení o způsobilosti k provádění odbor-
ných veterinárních úkonů a vede seznam těchto
osob. Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah
a organizaci specializované odborné průpravy podle
odstavce 3 se zaměřením na provádění odborných
veterinárních úkonů, způsob a organizaci ověřování
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení se-
znamu osob, které tuto specializovanou odbornou
průpravu absolvovaly.
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§ 64c

Prohlížitel včelstev

(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené ne-
bezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto
zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stano-
veném v mimořádném veterinárním opatření roze-
brání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce
včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen „prohlí-
žitel včelstev“).

(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět pro-
hlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, vést zá-
znamy o datu, době a výsledku prohlídky včelstev,
registračním čísle chovatele včelstev, registračním
čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti
včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, ucho-
vávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na po-
žádání je poskytnout úřednímu veterinárnímu lékaři.

(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická
osoba, která absolvovala specializované školení se
zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním vče-
lího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této
činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která také prohlížitelům
včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob
a předává jej Ústřední veterinární správě.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího
díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

b) obsah, rozsah a organizaci specializovaného
školení se zaměřením na prohlídku včelstev
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení
a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.“.

94. V § 67 odst. 5 se za slovo „nesplnil“ vklá-
dají slova „schválený program ozdravování zvířat
podle § 5 odst. 4 písm. d),“.

95. V § 70 odst. 1 se slova „12 týdnů“ nahrazují
slovy „6 měsíců“.

96. V části první nadpis hlavy X zní:

„PŘESTUPKY“.

97. § 71 a 72 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 63 znějí:

„§ 71

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo některý z požadavků na přemístění
a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4,
§ 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2 a 3, § 6
odst. 1 až 4 a 7 nebo v § 7,

b) nesplní nebo poruší některou z povinností po-
řadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2
a 3,

c) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 20 odst. 2 písm. c) až e), § 21 odst. 1
až 8, 10, 12 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3
až 8 nebo v § 27b odst. 1 až 8,

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků k ochraně před nákazami
a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka
stanovených v § 5 odst. 1 písm. d) až i), § 11
odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14, § 16 odst. 2 nebo
v § 17a odst. 4,

e) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou
v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší některé
z opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zá-
kaz uvedený v § 56a odst. 4,

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 19 odst. 1 až 5 nebo v § 20 odst. 1
a odst. 2 písm. a) a b),

g) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7,
§ 34 odst. 2, § 36 odst. 1 a 4, § 38a odst. 7, § 38b
odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c odst. 1 až 4,

h) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených předpisem
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živo-
čišného původu pro osobní spotřebu do Spole-
čenství21),

i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
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některý z požadavků chovatele stanovených
předpisem Evropské unie o veterinárních pod-
mínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zá-
jmovém chovu48),

j) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených v § 39a
odst. 2 nebo v § 42 odst. 2, 3 a 5 až 8, nebo
vykonává veterinární léčebnou a preventivní
činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli
nesplňuje požadavky stanovené v § 60,

k) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo osoby zacházející se živočišnými
produkty stanovenou v § 40 odst. 1, 3 a 4,

l) nesplní nebo poruší povinnost provozovatele
útulku pro zvířata stanovenou v § 42 odst. 6,

m) nesplní nebo poruší povinnost uživatele pokus-
ných zvířat stanovenou v § 56b,

n) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele hospodářských zvířat stanovenou v § 64a
odst. 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3,

o) nesplní nebo poruší povinnost prohlížitele
včelstev stanovenou v § 64c odst. 2,

p) vykonává některou z činností, k níž je třeba
povolení orgánu veterinární správy, schválení
tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu,
bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává některou z činností bez
podání oznámení nebo ověření odborné způso-
bilosti podle zvláštního právního předpisu31),
anebo vykonává některou z činností, k níž není
odborně způsobilá,

q) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech a)
až l), nesplní povinnost podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie na úseku veteri-
nární péče63),

r) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární
správy, nebo

s) nesplní nebo poruší některou z povinností vy-
plývající pro ni z mimořádných veterinárních
opatření.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až c),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d) až r),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. s).

§ 72

Přestupky právnických osob
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

a) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo některý z požadavků na přemístění
a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4,
§ 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2 až 5 nebo
v § 6 odst. 1 až 4 a 7,

b) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků pro přepravu zvířat a péči
o ně v průběhu přepravy stanovených v § 7
nebo v § 8 odst. 1, 3 a 4,

c) nesplní nebo poruší některou z povinností po-
řadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2
a 3, některou z podmínek na vnitrostátní pře-
pravu pro provozovatele cirkusu nebo jiného
veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou
v § 9 odst. 4, některou z povinností provozova-
tele shromažďovacího střediska stanovenou
v § 9a odst. 1 a 2 nebo některou z povinností
obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 20 odst. 2 písm. c) až e), § 21 odst. 14,
§ 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1,
§ 27a odst. 1, 3 až 8 nebo v § 27b odst. 1 až 4, 6
a 7,

e) nesplní nebo poruší některou z povinností
k ochraně před nákazami a nemocemi přenos-
nými ze zvířat na člověka stanovenou v § 11
odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo v § 16
odst. 2, anebo některou z povinností chovatele
stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) až i) nebo
v § 17a odst. 4,

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 22 odst. 1 až 4,
§ 23 odst. 1 až 3 nebo v § 24a,

g) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3,
§ 40, § 41 odst. 1 až 4, § 42 odst. 3, 5 až 8, § 56b,
§ 64a odst. 2 a 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3, nebo
vykonává veterinární léčebnou a preventivní
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činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli
nesplňuje požadavky stanovené v § 60,

h) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší
některé z opatření podle § 53 odst. 1, anebo
poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 a 2 písm. a)
a b) nebo v § 21 odst. 1, 7, 8, 10 a 12,

j) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7,
§ 34 odst. 2, § 36 odst. 1 a 4, § 37 odst. 3, § 38a
odst. 7, § 38b odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c
odst. 1 až 4,

k) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených předpisem
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živo-
čišného původu pro osobní spotřebu do Spole-
čenství21) nebo předpisem Evropské unie o ve-
terinárních podmínkách pro neobchodní pře-
suny zvířat v zájmovém chovu48),

l) vykonává některou z činností, k níž je třeba
povolení orgánu veterinární správy, schválení
tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu,
bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává některou z činností bez
podání oznámení nebo ověření odborné způso-
bilosti podle zvláštního právního předpisu31),
anebo vykonává některou z činností, k níž není
odborně způsobilá,

m) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech a)
až l), nesplní povinnost podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie na úseku veteri-
nární péče63),

n) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární
správy,

o) nesplní nebo poruší některou z povinností vy-
plývající pro ni z mimořádných veterinárních
opatření,

p) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-

novenou v § 66a odst. 3 nebo v § 66c odst. 4,

q) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b
odst. 1 nebo v § 66c odst. 1 až 3, nebo

r) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dále dopustí přestupku tím, že
a) jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo

poruší některou z povinností stanovenou
v § 4a odst. 4, § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a
odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5, § 62 odst. 2 nebo
v § 66 odst. 3 a 4,

b) jako soukromý veterinární technik nesplní nebo
poruší některou z povinností stanovenou v § 64
odst. 3 a 4, nebo

c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní
nebo poruší některou z povinností stanovenou
v § 4b odst. 2 nebo 3.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až d) a p),

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e) až g) a q),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. h) až n) a r),

d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. o),

e) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. a) až c).

63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/
/2009.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravi-
dlech pro vedlejší produkty živočišného původu a zís-
kané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol
na hranici podle uvedené směrnice.
Nařízení Komise (ES) č. 136/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 599/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/
/2004.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o sytému identifikace
a evidence ovcí a koz.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000,
pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidenci země-
dělských podniků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/
/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a ně-
kterých jiných původů zoonóz, vyskytujících se v po-
travním řetězci.
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) 2160/2003, pokud jde o požadavky na pou-
žívání určitých tlumících metod v rámci národních pro-
gramů pro tlumení salmonel u drůbeže.
Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie
zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmo-
nely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení
(ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010.
Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012
o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella
enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů,
jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2160/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 200/2010 ze dne 10. března
2010, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Spole-
čenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů
salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže
druhu Gallus gallus.
Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince
2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmo-
nella enteritidis a Salmonella typhimurium v hejnech
krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2160/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických
kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise 2074/2005, kterým se stanoví prová-
děcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organi-
zaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kte-
rým se stanoví odchylka od nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění
nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne

10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro
úřední kontroly trichinel v mase.
Nařízení Komise 1162/2009, kterým se stanoví pře-
chodná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004, (ES) 854/ /2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým
se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/
/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci
trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně na-
řízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zru-
šení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2056/2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000,
pokud jde o informování spotřebitelů o produktech ry-
bolovu a akvakultury.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných
obchodních norem pro některé produkty rybolovu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví spo-
lečná organizace trhů se zemědělskými produkty a zru-
šují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso.
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění
klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená
těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.
Nařízení Komise (EU) 2015/1474 ze dne 27. srpna 2015
o použití recyklované teplé vody k odstraňování
povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených
těl.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro vejce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/
/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace
a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků
z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/
/97.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, po-
kud jde o označování hovězího masa a výrobků z hově-
zího masa.
Nařízení Komise (ES) 275/2007 o označování hovězího
masa a výrobků z hovězího masa ze dne 15. března 2007.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dva-
náctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/
/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakolo-
gicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kte-
rým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 26/2004.
Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince
2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifi-
kaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách ži-
vočišného původu.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince
2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/
/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně
směrnice Rady 91/414/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince
2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství
týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví
seznam základních látek k léčbě koňovitých.
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března
2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy
pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým
efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých po-
travinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.
Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010
o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie
pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování
maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rost-
linného a živočišného původu a na jejich povrchu a vy-
hodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008
o podmínkách dovozu zemědělských produktů pochá-
zejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu.
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince
1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně
radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné
havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu
2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny
a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006,
kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody ana-
lýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potra-
vinách.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009,
kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního
zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/
/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách použí-
vaných ve výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravi-
dla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES)
č. 73/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzy-
mech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení
Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice
Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských pří-
datných látkách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých
složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro pou-
žití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně na-
řízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96
a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/
/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech
používaných nebo určených k použití v potravinách
nebo na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne
10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví se-
znam primárních produktů kouřových aromat povole-
ných pro použití jako takové v potravinách nebo na je-
jich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových
aromat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravot-
ních tvrzeních při označování potravin.
Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května
2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních
tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o sní-
žení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických pro-
duktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou pro-
dukci, označování a kontrolu.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz
ekologických produktů ze třetích zemí.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne
19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanove-
ných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne
13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa
provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013
o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mi-
krobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu.
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Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997
o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně
plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009
o ochraně zvířat při usmrcování.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/
/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel
a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se
v potravním řetězci.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne
13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaže-
nou velkou volně žijící zvěří.“.

98. § 73 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 10 zrušuje.

99. § 74 včetně nadpisu zní:

„§ 74

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků po-
dle § 72 odst. 1 písm. p) až r), které projednává
Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. h) a i)
a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává
celní úřad.

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.

100. V § 75 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vývozce uhradí náklady veterinární kon-
troly spojené s vydáním veterinárního osvědčení
k vývozu zvířat nebo živočišných produktů podle
§ 38b odst. 1 nebo s ověřením veterinárního osvěd-
čení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňko-
vých látek a premixů podle § 38b odst. 2. O náhradě
nákladů veterinární kontroly rozhodne krajská ve-
terinární správa. Tato náhrada je příjmem státního
rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární správa, která
ji uložila. Výši paušální částky nákladů veterinární
kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

101. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „O schválení a registraci, popřípadě jen regis-
traci, podle tohoto zákona nebo předpisu Evropské
unie se místo písemného vyhotovení rozhodnutí vy-
dává doklad64) o schválení a registraci, popřípadě jen
registraci.“.

Poznámka pod čarou č. 64 zní:

„64) § 151 zákona č. 500/2004 Sb.“.

102. V § 76 odst. 4 písm. a) se text „§ 53

odst. 1“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 1 písm. a)
až c)“.

103. V § 78 se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje tex-
tem „§ 5 odst. 6“, text „§ 21 odst. 3,“ se zrušuje, text
„§ 21 odst. 15“ se nahrazuje textem „§ 21 odst. 18“,
text „§ 22 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 22
odst. 6“, text „§ 27a odst. 6“ se nahrazuje textem
„§ 27a odst. 10“, text „§ 38b odst. 3 a 5“ se nahra-
zuje textem „§ 38b odst. 4“, text „§ 42 odst. 6“ se
nahrazuje textem „§ 42 odst. 10“, text „§ 53 odst. 6“
se nahrazuje textem „§ 53 odst. 7“, za text „§ 64a
odst. 5,“ se vkládá text „§ 64b odst. 1 až 4, § 64c
odst. 4,“ a text „§ 75 odst. 3 až 5“ se nahrazuje tex-
tem „§ 75 odst. 3 až 6“.

104. V příloze č. 2 písm. a) se bod 13 zrušuje.

Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13
až 24.

105. V příloze č. 2 se na konci písmene e) do-
plňuje bod 7, který zní:

„7. prasečí epidemická diarhoe“.

106. V příloze č. 2 písm. h) bod 2 zní:

„2. nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA):
infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem
HPR s delecí“.

107. Příloha č. 6 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, které zprostředkovávají uvádění ži-
vočišných produktů na trh, které tuto činnost pro-
vozovaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, jsou povinny podat žádost o registraci, která
obsahuje náležitosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 166/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nej-
později do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Provozovatel útulku pro zvířata, který jej
provozoval přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen podat žádost o jeho registraci, která
obsahuje náležitosti podle § 42 odst. 6 zákona č. 166/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nej-
později do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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3. Řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a která nebyla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skon-
čena, se dokončí podle zákona č. 166/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Úřední veterinární lékař je povinen získat
atestaci I. stupně do 3 let ode dne přijetí do služeb-
ního poměru podle zákona o státní službě. Dosa-
vadní úřední veterinární lékař, který ke dni přijetí
do služebního poměru podle zákona o státní službě
nezískal atestaci I. stupně, je povinen tuto atestaci
získat do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

5. Představený Státní veterinární správy, který
ke dni přijetí do služebního poměru podle zákona
o státní službě nezískal atestaci II. stupně, je povinen
tuto atestaci získat do 5 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. III

V § 5b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993
Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/
/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/
/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se slova „ , nebo
pokud je to možné a nevyvolá to zbytečné utrpení,
mohou být v zařízení převezena na vozíku nebo po-
hyblivé plošině na místo porážení, utrácení nebo ji-
ného způsobu usmrcení“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o působnosti Správy státních
hmotných rezerv

Čl. IV

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy
státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/
/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/

/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/
/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 51/
/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za § 4b vkládá
nový § 4c, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7
zní:

„§ 4c

Správa může v souvislosti s prováděním mimo-
řádných veterinárních opatření6) nebo v souvislosti
s provedením porážky nebo usmrcení většího počtu
hospodářských zvířat v případě jejich nemoci, vyčer-
pání nebo zranění7) poskytnout pro potřeby Státní
veterinární správy v nezbytném rozsahu státní
hmotné rezervy formou jejich bezúplatného použití.
Správa tak může učinit pouze na základě žádosti Mi-
nisterstva zemědělství. Po ukončení činností v rámci
mimořádných veterinárních opatření6) nebo porážky
nebo usmrcení většího počtu hospodářských zvířat
v případě jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7)
musí být nespotřebované státní hmotné rezervy
Správě vráceny. Spotřebované státní hmotné rezervy
musí být Správě nahrazeny Státní veterinární sprá-
vou. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 19b
a 19c zákona o majetku České republiky a jejím vy-
stupování v právních vztazích1b) se nepoužijí.

6) § 54 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

7) § 5b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích

Čl. V

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.,
zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zá-
kona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
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č. 26/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene r)
doplňují slova „ ; ve fázi přepravy potraviny musí
být doklad o původu zboží k dispozici a musí být
okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho žádost“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „a bylo vyrobeno v uza-
vřeném účetním období v potravinářském podniku,
který v tomto období“ nahrazují slovy „a bylo vy-
robeno výrobcem, který v posledním uzavřeném
účetním období předcházejícím okamžiku, kdy byla
potravina vyrobena“.

3. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „přídat-
ných látek“ vkládají slova „a extrakčních rozpouště-
del“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. VI

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a po-
travinářské inspekci a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci písmene dd) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ee), které
zní:

„ee) neposkytuje informace o osobách podílejících
se na provedení rozboru podle písmene b) s vý-
jimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Inspektor je pro účely zahájení kontroly
oprávněn požadovat informace, jež jsou nezbytné
ke zjištění totožnosti fyzické nebo právnické osoby,
která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo pro-
vozuje reklamu na potraviny prostřednictvím inter-
netových stránek nebo jiného elektronického pro-
středku. Oprávnění podle věty první má inspektor

vůči osobě, která s požadovanými informacemi na-
kládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspekto-
rovi informace bez zbytečného odkladu.“.

3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež
jsou nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické nebo
právnické osoby, která nabízí nebo prodává zboží
či služby nebo provozuje reklamu na potraviny pro-
střednictvím internetových stránek nebo jiného elek-
tronického prostředku, se dopustí přestupku tím, že
požadované informace neposkytne bez zbytečného
odkladu po jejich vyžádání podle § 4 odst. 6.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

4. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo podle odstavce 2“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VII

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 č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zá-
kona 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. 41/2009 Sb., zákona č. 141/
/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/
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/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/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., zákona č. 262/
/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/
/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/
/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/
/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/
/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/
/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/
/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/
/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/
/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/
/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/
/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/
/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/
/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/
/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/
/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/
/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/
/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/
/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/
/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/
/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014
Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014
Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014
Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014
Sb., zákona č. 294/2014 Sb., zákona č. 331/2014
Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb.,
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zá-
kona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona

č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb. a zákona
č. 195/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a podle zákona o zaměstnanosti“.

2. V položce 22 se doplňuje písmeno w), které
zní:

„w) Přijetí žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu podle
zákona o zaměstnanosti za každý
vzdělávací program Kč 1 000“.

3. V položce 70 bodě 1 se za slovo „včel“ do-
plňují slova „nebo včelstev“.

4. V položce 70 se doplňují body 4 až 7, které
znějí:

„4. Úřední ověření pasu nebo jiného
identifikačního dokladu zvířete
v zájmovém chovu Kč 50

5. Potvrzení o splnění požadavků
a podmínek třetí země určení zásilky
určené k vývozu cestou jiného
členského státu42)

- za jedno zvíře Kč 50

- za více než jedno zvíře Kč 100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat
určených k vývozu úřední
veterinární závěrou Kč 50

7. Schválení ozdravovacího programu
v souladu s celostátním programem
tlumení jedné nebo více nákaz,
nemocí přenosných ze zvířat
na člověka a původců těchto nákaz
a nemocí42) Kč 100“.

5. V položce 71 se doplňují body 3 a 4, které
znějí:

„3. Potvrzení o splnění požadavků
a podmínek třetí země určení
zásilky živočišných produktů
určené k vývozu cestou jiného
členského státu42) Kč 100

4. Zajištění totožnosti zásilky
živočišných produktů určených
k vývozu úřední veterinární
závěrou Kč 50“.
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6. V položce 72 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e) které zní:

„e) Registrace osoby, která
zprostředkovává uvádění
živočišných produktů na trh42) Kč 100“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako pís-
mena f) až n).

7. V položce 72 se doplňuje písmeno o), které
zní:

„o) Registrace útulku pro zvířata42) Kč 100“.

8. V položce 73 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

9. V položce 73 se v poznámce v bodě 2 slova
„písmene c), d), e), f), g) nebo h)“ nahrazují slovy
„písmene c), d), e), f) nebo g)“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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303

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku

Čl. I

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

1. § 147 až 150 a § 231 se zrušují.

2. V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. II

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994
Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zá-
kona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona
č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona
č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona

č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písme-
na h) až m).

2. V § 11 odst. 2 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno t).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o církvích a náboženských
společnostech

Čl. III

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společ-
ností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zá-
kona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 192/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 15a se odstavec 5 zrušuje.

2. V § 17 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

3. V § 18 odst. 1 se na konci písmene i) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

4. V § 19 odst. 1 se na konci písmene i) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

5. V § 20 odst. 1 se na konci písmene j) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob

Čl. IV

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřen-
ských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona
č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje
slovo „a“ a písmeno i) se zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

2. V § 25 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písme-
na j) a k).

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních

Čl. V

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona
č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 334/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb.,
se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se čárka před slovem
„přeměn“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a otázek
statusu veřejné prospěšnosti“ se zrušují.

2. V § 85 písm. a) se čárka před slovem „pře-
měn“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a otázek statusu
veřejné prospěšnosti“ se zrušují.

3. § 87 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 90 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

6. § 93 se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích

Čl. VI

V § 17 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružo-
vání v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění zákona č. 302/2016 Sb., se věta první zru-
šuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. VII

V § 40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/
/2005 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 159/
/2010 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se věta první
včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o základních registrech

Čl. VIII

V § 26 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základ-
ních registrech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb., zá-
kona č. 303/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zá-
kona č. 456/2016 Sb., se písmeno u) zrušuje.

Dosavadní písmeno v) se označuje jako písmeno u).

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon
o vysokých školách

Čl. IX

V části první čl. II zákona č. 137/2016 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých ško-
lách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 18 se označují jako body 2
až 17.
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ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o spotřebitelském úvěru

Čl. X

V § 4 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotře-
bitelském úvěru, se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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304

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000
Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002
Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 12 se za slovo „přerušené“ vklá-
dají slova „nebo dočasně omezené“.

2. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) v každém vozidle používaném k podnikání byly
při jeho provozu

1. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho
kopie, jde-li o vnitrostátní veřejnou linkovou
osobní dopravu, nebo

2. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho
kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní lin-
kové dopravě, stanoví-li tak přímo použi-
telný předpis Evropské unie18), a další do-
klady vztahující se k prováděné přepravě vy-
dané podle tohoto zákona, přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie13) nebo
vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je

Česká republika vázána, v ostatních přípa-
dech,“.

3. V § 9 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje
textem „c)“.

4. V § 9 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení
se slova „byla v posledních 5 letech dvakrát nebo
vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný
správní delikt“ nahrazují slovy „byl v posledních
3 letech uložen správní trest za přestupek“.

5. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „poru-
šení cenových předpisů“ nahrazují slovy „požado-
vání ceny ve výši, která není v souladu s cenovými
předpisy“.

6. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“
zrušuje.

7. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo
„jízdného“ vkládají slova „nebo dokladu o pře-
pravě“.

8. V § 9 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují
body 4 a 5, které znějí:

„4. nezaznamenání skutečného průběhu pře-
pravy, nebo

5. neumožnění kontroly nebo státního odbor-
ného dozoru,“.

9. V § 9 odst. 3 písm. b) úvodní části ustano-
vení se slova „byla v posledních 3 letech uložena
sankce“ nahrazují slovy „byl v posledních 2 letech
uložen správní trest“.

10. V § 9 odst. 3 písm. b) bodech 1 až 3 se za
slova „řízení vozidla“ vkládají slova „nebo jízdě na
zvířeti“.

11. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na c) a d).

12. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „nebo pod-
vodu“ nahrazují slovy „ , podvodu, nebezpečného
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vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vli-
vem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozo-
vání spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo
teroristického útoku“.

13. V § 9 odst. 3 písm. d) se slova „byla uložena
sankce“ nahrazují slovy „byl uložen správní trest“.

14. V § 9 odst. 6 se slova „sankci za správní
delikt nebo pořádkovou pokutu podle odstavce 3
písm. a) nebo c) anebo trest nebo sankci“ nahrazují
slovy „správní trest za přestupek podle odstavce 3
písm. a) anebo trest nebo správní trest“.

15. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Byl-li přiznán odkladný účinek žaloby
proti rozhodnutí, kterým byl uložen správní trest
za přestupek, považuje se pro účely posouzení spo-
lehlivosti za den uložení správního trestu den, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí soudu o žalobě.“.

16. § 9a včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„§ 9a

Ustanovení o uzavření a provádění přepravní
smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě
a o přepravě prováděné postupně několika dopravci
obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v meziná-
rodní silniční nákladní dopravě (CMR)31) se použijí
obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na
smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při pře-
pravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci
a na odpovědnost jednotlivých dopravců při pře-
pravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik
dopravců.

31) Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).“.

17. V části II se za nadpis hlavy druhé vkládají
označení a nadpis dílu, které znějí:

„Díl 1

Vnitrostátní linková osobní doprava“.

18. Nadpis nad označením § 10 se zrušuje.

19. § 10 až 15 včetně poznámky pod čarou č. 32
znějí:

„§ 10

(1) Vnitrostátní linkovou osobní dopravu může

provozovat jen podnikatel v silniční dopravě, který
je držitelem licence k jejímu provozování vydané do-
pravním úřadem.

(2) Podnikatel v silniční dopravě může po dobu
nejdéle 60 dnů provozovat vnitrostátní linkovou
osobní dopravu i bez licence, jde-li o její provozo-
vání v souladu

a) s rozhodnutím, kterým mu bylo poskytování
veřejných služeb v přepravě cestujících uloženo
v mimořádné situaci podle zákona upravujícího
poskytování veřejných služeb v přepravě cestu-
jících32),

b) se smlouvou uzavřenou na základě přímého za-
dání v mimořádné situaci podle zákona upravu-
jícího poskytování veřejných služeb v přepravě
cestujících32), nebo

c) se smlouvou uzavřenou na základě zadání ve-
řejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění
podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

§ 11

(1) O udělení licence k provozování vnitro-
státní linkové osobní dopravy rozhoduje na základě
žádosti dopravce dopravní úřad, v jehož správním
obvodu má být výchozí zastávka linky. Žádost lze
podat nejdříve 1 rok přede dnem, kdy žadatel hodlá
zahájit provoz linkové osobní dopravy.

(2) Žádost o udělení licence vedle obecných ná-
ležitostí podle správního řádu obsahuje

a) údaj o formě linkové osobní dopravy a, jde-li
o městskou autobusovou dopravu, údaj o této
skutečnosti,

b) trasu linky, včetně zastávek pro nástup a výstup,
jejich úplných názvů a určení výchozí a cílové
zastávky (dále jen „vedení linky“), a

c) datum, kdy žadatel hodlá zahájit provoz lin-
kové osobní dopravy.

(3) Dále musí žádost o udělení licence obsaho-
vat,

a) jde-li o linkovou osobní dopravu, která má být
v celém rozsahu provozována na základě jedné
nebo více smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících32) (dále jen „linková doprava na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách“), údaj
o této skutečnosti a údaje nutné k identifikaci
každé z těchto smluv, nebo
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b) jde-li o zvláštní linkovou dopravu, kategorie
cestujících a údaje o osobě, pro kterou se má
tato doprava provozovat, kterými jsou jméno
a příjmení, název nebo obchodní firma a dále
datum narození a adresa trvalého pobytu nebo,
jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou
osobu, její identifikační číslo a adresa sídla.

(4) O žádosti rozhodne dopravní úřad do
60 dnů ode dne jejího podání.

§ 12

(1) Dopravní úřad licenci udělí, pokud

a) označení všech zastávek na trase linky ve směru
vedení spojů bylo stanoveno nebo umístěno
místní nebo přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích postupem podle zá-
kona o silničním provozu,

b) se dopravce nedopustil jednání uvedeného
v § 15 odst. 1 písm. a) nebo ode dne spáchání
takového jednání uplynula ke dni podání žá-
dosti doba delší než 3 roky, a

c) vedení linky je v souladu se všemi smlouvami
o veřejných službách v přepravě cestujících32),
na jejichž základě má být doprava provozována,
jde-li o linkovou dopravu na základě smlouvy
o veřejných službách.

(2) Jde-li o linkovou osobní dopravu, která
nemá být provozována v celém rozsahu na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestují-
cích32) (dále jen „linková doprava bez smlouvy o ve-
řejných službách“), dopravní úřad i při splnění po-
žadavků podle odstavce 1 licenci neudělí, pokud by
tato doprava byla nadbytečná s ohledem na zajištění
přepravních potřeb na trase linky veřejnou linkovou
nebo veřejnou drážní osobní dopravou, která má být
provozována na základě uzavřené smlouvy o veřej-
ných službách v přepravě cestujících32), (dále jen
„veřejná osobní doprava na základě smlouvy o veřej-
ných službách“) a měla negativní ekonomické do-
pady na veřejnou osobní dopravu na základě
smlouvy o veřejných službách. Negativní ekono-
mické dopady spočívají zejména v navýšení nákladů
na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb z do-
pravy plynoucích.

(3) Rozhodnutí o udělení licence musí vedle
obecných náležitostí podle správního řádu obsaho-
vat

a) údaj o formě linkové osobní dopravy a, jde-li
o městskou autobusovou dopravu, údaj o této
skutečnosti,

b) označení a vedení linky,
c) datum zahájení provozu linkové osobní do-

pravy,

d) doba, na kterou se licence uděluje,
e) kategorie cestujících, jde-li o zvláštní linkovou

dopravu, a

f) identifikační údaje o smlouvách, na jejichž zá-
kladě má být doprava provozována, jde-li o lin-
kovou dopravu na základě smlouvy o veřejných
službách.

(4) V rozhodnutí o udělení licence lze stanovit
a) podmínky, za kterých může provoz linky zčásti

zabezpečovat jiný dopravce, umožňuje-li to
smlouva o veřejných službách v přepravě cestu-
jících32), na jejímž základě má být linková
osobní doprava provozována, nebo

b) podmínky omezující provozování dopravy vy-
plývající ze

1. stavebních nebo dopravně technických vlast-
ností pozemních komunikací na trase linky,
nebo

2. žádosti.

(5) Lze-li nadbytečnosti nebo negativním eko-
nomickým dopadům podle odstavce 2 předejít ome-
zením provozování dopravy, dopravní úřad v roz-
hodnutí o udělení licence stanoví
a) další podmínky omezující provozování do-

pravy, zejména časová omezení dopravních
spojení na trase linky, omezení nástupu a vý-
stupu cestujících na trase linky nebo podmínky
pro přepravu cestujících na trase linky, nebo

b) jiné datum zahájení provozu, než je uvedeno
v žádosti.

(6) Licence se uděluje na 5 let nebo

a) na kratší dobu, pokud o to dopravce požádal,
b) na dobu platnosti smlouvy o veřejných služ-

bách v přepravě cestujících32), na jejímž základě
má být linková osobní doprava provozována,
jde-li o linkovou dopravu na základě smlouvy
o veřejných službách; má-li být tato doprava
provozována na základě více smluv, uděluje se
licence na dobu platnosti smlouvy, která má
skončit nejdříve, nebo
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c) na dobu platnosti smlouvy o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících32), jejíž platnost
uplyne dříve než za 5 let ode dne, kdy dopravce
hodlá zahájit provoz, jde-li o linkovou dopravu
bez smlouvy o veřejných službách, jejíž trasa
linky je stejná nebo obdobná jako trasa linky
veřejné linkové nebo veřejné drážní osobní do-
pravy provozované na základě této smlouvy,
nejméně však na 2 roky.

§ 13

(1) Jde-li o linkovou dopravu bez smlouvy o ve-
řejných službách, vyžádá si dopravní úřad před vy-
dáním rozhodnutí o udělení licence závazné stano-
visko dopravního úřadu, v jehož správním obvodu
má být na trase posuzované linky umístěna zastávka
(dále jen „dotčený úřad“), k posouzení, zda v jeho
správním obvodu není dán důvod pro neudělení li-
cence podle § 12 odst. 2.

(2) Je-li dán důvod pro neudělení licence, do-
tčený úřad v závazném stanovisku vymezí a odů-
vodní, v jakých případech a za jakých okolností by
posuzovaná doprava byla nadbytečná s ohledem na
zajištění přepravních potřeb na trase linky v jeho
správním obvodu veřejnou osobní dopravou na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách a měla negativní
ekonomické dopady na tuto dopravu.

(3) Závazné stanovisko podle odstavců 1 a 2
vydá dotčený úřad do 30 dnů ode dne, kdy žádost
obdržel.

§ 14

(1) Na žádost držitele licence dopravní úřad
rozhodne do 60 dnů ode dne podání žádosti o změně
licence. O změně licence spočívající výlučně ve
změně názvu zastávky může dopravní úřad rozhod-
nout i z moci úřední, pokud ke změně názvu za-
stávky nedošlo z důvodu na straně dopravce. Na
řízení o změně licence se použijí § 12 odst. 1 písm. a)
a c), § 12 odst. 2, 4 a 5 a § 13 obdobně. Nedojde-li ke
změně ve vedení linky, data zahájení provozu a pod-
mínek stanovených podle § 12 odst. 4 písm. b) bo-
du 2 a § 12 odst. 5 písm. a), postup podle § 13 se
nepoužije.

(2) Dobu platnosti licence nelze prodloužit.

(3) Při zániku právnické osoby, která je držite-
lem licence, s přechodem jejích práv a povinností na

právního nástupce, který je podnikatelem v silniční
osobní dopravě provozované velkými vozidly, lze
provozovat linkovou osobní dopravu podle licence
po dobu 15 dnů od zániku právnické osoby nebo,
pokud v této lhůtě podá právní nástupce žádost
o změnu licence v osobě držitele licence, nejméně
do doby, kdy dopravní úřad o této žádosti roz-
hodne; dopravní úřad žádosti vyhoví, pokud se ža-
datel nedopustil jednání uvedeného v § 15 odst. 1
písm. a) nebo ode dne spáchání takového jednání
uplynuly ke dni podání žádosti více než 3 roky.

§ 15

(1) Dopravní úřad licenci odejme,

a) nebude-li tím závažným způsobem ohroženo
uspokojování přepravních potřeb, pokud drži-
tel licence

1. opakovaně závažným způsobem porušil po-
vinnosti stanovené tímto zákonem,

2. opakovaně závažným způsobem porušil
podmínky pro provozování dopravy stano-
vené v licenci, nebo

3. nezačal linkovou osobní dopravu, k jejímuž
provozování byla tato licence udělena, pro-
vozovat do 30 dnů ode dne, kdy měl být její
provoz zahájen,

b) požádal-li držitel licence o odnětí licence, nebo

c) pokud pozbyla platnosti smlouva o veřejných
službách v přepravě cestujících32), na jejímž zá-
kladě byla doprava podle této licence provozo-
vána, jde-li o linkovou dopravu na základě
smlouvy o veřejných službách.

(2) Jde-li o osobní linkovou dopravu provozo-
vanou na základě více smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících32) a bylo-li zahájeno řízení
o změně licence, kterým má být rozsah udělené li-
cence omezen na provozování dopravy podle plat-
ných smluv, řízení o odnětí licence z důvodu podle
odstavce 1 písm. c) se přeruší nebo nezahájí do doby
ukončení řízení o změně licence.

(3) Licence pozbývá platnosti

a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,

b) zánikem koncese,

c) smrtí fyzické osoby, která je držitelem licence,

d) zánikem právnické osoby, která je držitelem li-
cence, nejde-li o případ podle § 14 odst. 3,
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e) zamítnutím žádosti o změnu licence podle § 14
odst. 3, nebo

f) rozhodnutím dopravního úřadu o odnětí li-
cence.

32) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona
č. 135/2016 Sb.“.

20. Za § 15 se vkládají označení a nadpis dílu,
které znějí:

„Díl 2

Mezinárodní linková osobní doprava“.

21. § 16 a 16a znějí:

„§ 16

(1) Provozovat mezinárodní linkovou osobní
dopravu může jen podnikatel v silniční dopravě,
a to na základě

a) licence udělené Ministerstvem dopravy a licence
vydané příslušným orgánem jiného státu pro
území tohoto státu, jímž linka vede, nebo

b) povolení k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie18) uděleného Minister-
stvem dopravy nebo příslušným orgánem ji-
ného členského státu.

(2) Jde-li o mezinárodní zvláštní linkovou do-
pravu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie18), lze ji provozovat rovněž na základě smlouvy
o mezinárodní zvláštní linkové dopravě podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie18).

§ 16a

(1) O udělení licence k provozování meziná-
rodní linkové osobní dopravy rozhoduje Minister-
stvo dopravy na základě žádosti dopravce. Žádost
lze podat nejdříve 1 rok přede dnem, kdy žadatel
hodlá zahájit provoz této dopravy.

(2) Žádost o udělení licence vedle obecných ná-
ležitostí podle správního řádu obsahuje

a) údaj o formě linkové osobní dopravy,

b) vedení linky,

c) datum, kdy žadatel hodlá zahájit provoz lin-
kové osobní dopravy,

d) návrh jízdního řádu,

e) návrh tarifu,

f) návrh smluvních přepravních podmínek a

g) údaje o tom, jak bude zajištěno dodržování po-
vinností týkajících se denní doby řízení, ne-
přetržité doby řízení, bezpečnostních přestávek
a doby odpočinku u řidičů, kteří mají řídit vo-
zidla na lince.

(3) Dále musí žádost o udělení licence obsaho-
vat,

a) jde-li o mezinárodní osobní linkovou dopravu,
která má být na území České republiky v celém
rozsahu provozována na základě jedné nebo
více smluv o veřejných službách v přepravě ce-
stujících32) (dále jen „mezinárodní doprava na
základě smlouvy o veřejných službách“), údaj
o této skutečnosti a údaje nutné k identifikaci
každé z těchto smluv, nebo

b) jde-li o zvláštní linkovou dopravu, kategorie ce-
stujících a údaje o osobě, pro kterou se má tato
doprava provozovat, kterými jsou jméno a pří-
jmení, název nebo obchodní firma a dále datum
narození a adresa trvalého pobytu nebo, jde-li
o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
její identifikační číslo a adresa sídla.

(4) O žádosti rozhodne Ministerstvo dopravy
do 30 dnů od doručení licence vydané příslušným
úřadem cizího státu pro vedení linky na území to-
hoto státu.“.

22. Za § 16a se vkládají nové § 16b až 16e, které
znějí:

„§ 16b

(1) Ministerstvo dopravy licenci udělí, pokud

a) označení všech zastávek na trase linky ve směru
vedení spojů bylo stanoveno nebo umístěno
místní nebo přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích postupem podle zá-
kona o silničním provozu,

b) se dopravce nedopustil jednání uvedeného
v § 15 odst. 1 písm. a) nebo ode dne spáchání
takového jednání uplynula ke dni podání žá-
dosti doba delší než 3 roky,

c) jsou splněny další požadavky, stanoví-li je vy-
hlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, a
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d) vedení linky na území České republiky je v sou-
ladu se všemi smlouvami o veřejných službách
v přepravě cestujících32), na jejichž základě má
být doprava provozována, jde-li o mezinárodní
dopravu na základě smlouvy o veřejných služ-
bách; za účelem ověření této podmínky si Mi-
nisterstvo dopravy vyžádá závazné stanovisko
dotčeného úřadu.

(2) Jde-li o mezinárodní osobní linkovou do-
pravu, která na území České republiky nemá být
provozována v celém rozsahu na základě smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících32) (dále
jen „mezinárodní doprava bez smlouvy o veřejných
službách“), Ministerstvo dopravy i při splnění poža-
davků podle odstavce 1 licenci neudělí, pokud by
tato doprava byla z hlediska navrženého jízdního
řádu nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních
potřeb veřejnou osobní dopravou na základě
smlouvy o veřejných službách a měla negativní eko-
nomické dopady na veřejnou osobní dopravu na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách. Negativní eko-
nomické dopady spočívají zejména v navýšení ná-
kladů na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb
z dopravy plynoucích.

(3) Rozhodnutí o udělení licence musí vedle
obecných náležitostí podle správního řádu obsaho-
vat

a) údaj o formě linkové osobní dopravy,

b) označení a vedení linky,

c) datum zahájení provozu linkové osobní do-
pravy,

d) doba, na kterou se licence uděluje,

e) kategorie cestujících, jde-li o zvláštní linkovou
dopravu, a

f) identifikační údaje o smlouvách, na jejichž zá-
kladě má být doprava provozována, jde-li
o mezinárodní dopravu na základě smlouvy
o veřejných službách.

(4) V rozhodnutí o udělení licence lze stanovit

a) podmínky, za kterých může provoz linky zčásti
zabezpečovat jiný dopravce, nebo

b) podmínky omezující provozování dopravy vy-
plývající ze

1. stavebních nebo dopravně technických vlast-
ností pozemních komunikací na trase linky,
nebo

2. žádosti.

(5) Lze-li nadbytečnosti nebo negativním eko-
nomickým dopadům podle odstavce 2 předejít ome-
zením provozování dopravy, Ministerstvo dopravy
v rozhodnutí o udělení licence stanoví

a) další podmínky omezující provozování do-
pravy, zejména časová omezení dopravních
spojení na trase linky, omezení nástupu a vý-
stupu cestujících na trase linky nebo podmínky
pro přepravu cestujících na trase linky, nebo

b) jiné datum zahájení provozu, než je uvedeno
v žádosti.

(6) Licence se uděluje

a) na dobu stanovenou v příslušné vyhlášené
mezinárodní smlouvě, kterou je Česká repu-
blika vázána, nejvýše však na 5 let, nebo

b) na kratší dobu, pokud o to dopravce požádal.

§ 16c

(1) Jde-li o mezinárodní dopravu bez smlouvy
o veřejných službách, vyžádá si Ministerstvo do-
pravy před vydáním rozhodnutí o udělení licence
závazné stanovisko dotčeného úřadu k posouzení,
zda v jeho správním obvodu není dán důvod pro
neudělení licence podle § 16b odst. 2.

(2) Je-li dán důvod pro neudělení licence, do-
tčený úřad v závazném stanovisku vymezí a odů-
vodní, v jakých případech a za jakých okolností by
z hlediska navrženého jízdního řádu byla posuzo-
vaná doprava nadbytečná s ohledem na zajištění pře-
pravních potřeb na trase linky v jeho správním
obvodu veřejnou osobní dopravou na základě
smlouvy o veřejných službách a měla negativní eko-
nomické dopady na tuto dopravu.

(3) Závazné stanovisko podle odstavců 1 a 2
vydá dotčený úřad do 30 dnů ode dne, kdy žádost
obdržel.

§ 16d

(1) Na žádost držitele licence Ministerstvo do-
pravy rozhodne o změně licence. O změně licence
spočívající výlučně ve změně názvu zastávky může
Ministerstvo dopravy rozhodnout i z moci úřední,
pokud ke změně názvu zastávky nedošlo z důvodu
na straně dopravce. Na řízení o změně licence se
použijí §16b odst. 1 písm. a) a c), § 16b odst. 2, 4
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a 5 a § 16c obdobně a § 16a odst. 2 a 3 přiměřeně.
Nedojde-li ke změně ve vedení linky, data zahájení
provozu a podmínek stanovených podle § 16b
odst. 4 písm. b) bodu 2 a § 16b odst. 5 písm. a), po-
stup podle § 16c se nepoužije.

(2) Dobu platnosti licence nelze prodloužit,
s výjimkou prodloužení platnosti licence ve veřej-
ném zájmu na nepřerušeném uspokojování přeprav-
ních potřeb nejvýše o 90 dnů; postup podle § 16c
a lhůta podle § 16a odst. 3 se v tomto případě ne-
použijí.

(3) Při zániku právnické osoby, která je držite-
lem licence, s přechodem jejích práv a povinností na
právního nástupce, který je podnikatelem v silniční
dopravě provozované velkými vozidly, se § 14
odst. 3 použije obdobně.

(4) O odnětí licence rozhoduje Ministerstvo
dopravy. Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 se použijí ob-
dobně.

(5) Licence pozbývá platnosti v případech po-
dle § 15 odst. 3.

§ 16e

Pro vydání, změnu a odnětí povolení k provo-
zování mezinárodní linkové osobní dopravy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie18) se
§ 16b odst. 2 a 5, § 16c a § 16d použijí obdobně.“.

23. Za § 16e se vkládají označení a nadpis dílu,
které znějí:

„Díl 3

Jízdní řád“.

24. V části II hlavě druhé se za nadpis dílu 3
vkládá nový § 16f, který zní:

„§ 16f

(1) Jízdní řád pro veřejnou linkovou osobní do-
pravu nebo jeho změnu schvaluje na žádost dopravce

a) dopravní úřad, který udělil licenci, jde-li o vni-
trostátní linkovou osobní dopravu,

b) Ministerstvo dopravy, jde-li o mezinárodní lin-
kovou osobní dopravu.

(2) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy
jízdní řád nebo jeho změnu schválí, pokud

a) je v souladu s licencí nebo povolením,

b) časové údaje nejsou v rozporu se stavebními
nebo dopravně technickými vlastnostmi po-
zemních komunikací nebo pravidly silničního
provozu nebo místní úpravou provozu na po-
zemních komunikacích v úsecích, po kterých je
linka vedena,

c) není v rozporu s prostorovými parametry za-
stávek a jejich časovým využitím vozidly jiných
linek a

d) obsahuje pouze spoje podle smlouvy o veřej-
ných službách v přepravě cestujících32), jde-li
o linkovou dopravu na základě smlouvy o veřej-
ných službách nebo mezinárodní dopravu na
základě smlouvy o veřejných službách.

(3) Jde-li o mezinárodní linkovou osobní do-
pravu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie18), Ministerstvo dopravy jízdní řád schválí
v rámci povolení k provozování této dopravy,
jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b)
až d).

(4) Jde-li o mezinárodní dopravu bez smlouvy
o veřejných službách, Ministerstvo dopravy změnu
jízdního řádu neschválí, pokud by mezinárodní do-
prava bez smlouvy o veřejných službách byla z hle-
diska požadované změny jízdního řádu nadbytečná
s ohledem na zajištěnost přepravních potřeb veřej-
nou osobní dopravou na základě smlouvy o veřej-
ných službách a měla negativní ekonomické dopady
na tuto dopravu. Před vydáním rozhodnutí o změně
jízdního řádu si Ministerstvo dopravy vyžádá závaz-
né stanovisko dotčeného úřadu k posouzení, zda
v jeho správním obvodu není dán důvod pro ne-
schválení změny jízdního řádu podle věty první. Zá-
vazné stanovisko vydá dotčený úřad do 30 dnů ode
dne, kdy žádost obdržel. Závazné stanovisko dotče-
ného úřadu se nevyžaduje, pokud se změna jízdního
řádu nedotkne jeho správního obvodu nebo je-li
změna jízdního řádu navázána na předchozí změnu
licence.

(5) Jde-li o odchylku v provozování dopravy
podle § 18 odst. 2, předloží dopravce návrh výluko-
vého jízdního řádu ke schválení bez zbytečného od-
kladu poté, co se o uzavření pozemní komunikace
nebo o objížďce dozvěděl. Výlukový jízdní řád se
schválí, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2
písm. b) a c) a je-li linka vedena odchylně od licence
pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnu-
tím o uzavírce nebo objížďce, bylo-li vydáno. Vý-
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lukový jízdní řád nahrazuje po dobu trvání od-
chylky v provozování dopravy jízdní řád schválený
podle odstavce 2.

(6) Pokud dopravní úřad nebo Ministerstvo do-
pravy jízdní řád, výlukový jízdní řád nebo jejich
změnu schválí, může namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí vyznačit na jízdním řádu doložku schvá-
lení, která obsahuje údaj, že byl jízdní řád schválen,
označení správního orgánu, který jízdní řád schválil,
jméno, příjmení a podpis oprávněné úřední osoby,
otisk úředního razítka a datum schválení jízdního
řádu. Jízdní řád opatřený doložkou schválení se do-
ručuje žadateli.

(7) Jde-li o dopravu provozovanou bez licence
podle § 10 odst. 2, jízdní řád se nevydává. Dopravce
je v takovém případě povinen zveřejnit v zastávkách
informaci o vedení linky a časech příjezdů a odjezdů
dopravních spojení.

(8) O změně jízdního řádu spočívající výlučně
ve změně názvu zastávky může dopravní úřad nebo
Ministerstvo dopravy rozhodnout i z moci úřední,
pokud ke změně názvu zastávky nedošlo z důvodu
na straně dopravce.“.

25. Nadpis § 17 se zrušuje.

26. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 1 až 5.

27. V § 17 odst. 3 se slova „zájmu, zásahu vyšší
moci nebo uzavírky“ nahrazují slovy „zájmu nebo
zásahu vyšší moci“.

28. V § 17 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

29. V § 17 odst. 5 se slova „a obsah“ nahrazují
slovy „ , obsah a formální náležitosti“.

30. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

„§ 17a

(1) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy
pro účely vydání rozhodnutí o udělení, změně nebo
odnětí licence nebo schválení jízdního řádu, výluko-
vého jízdního řádu nebo jejich změny nebo dotčený
úřad pro účely vydání závazného stanoviska si mo-
hou vyžádat vyjádření

a) dopravního nebo silničního správního úřadu,
v jehož správním obvodu má být linka vedena,

b) obce, v jejímž územním obvodu má být na trase
linky zastávka,

c) právnické osoby založené pro plnění úkolů při
zřizování a organizaci integrovaných veřejných
služeb v přepravě cestujících32), nebo

d) vlastníka nebo správce pozemní komunikace,
po které má být vedena linka.

(2) Lhůta pro předložení vyjádření je 15 dnů
ode dne obdržení žádosti, není-li v žádosti stanovena
lhůta delší.“.

31. Za § 17a se vkládají označení a nadpis dílu,
které znějí:

„Díl 4

Práva a povinnosti dopravce, cestujících a ostatních
osob ve veřejné linkové dopravě“.

32. V § 18 písm. f) se slova „zřídit označník
zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem vyba-
vena, na všech označnících vyvěsit schválený jízdní
řád a název zastávky,“ nahrazují slovy „zveřejnit
v zastávce jízdní řád a název zastávky,“, za slova
„číslo linky“ se vkládají slova „ , a po celou dobu
provozování dopravy zajistit v zastávce zveřejnění
jízdního řádu ve znění jeho schválených změn“
a slova „městské autobusové dopravy“ se zrušují.

33. V § 18 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písme-
na g) a h).

34. V § 18 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li pozemní komunikace, po které je
linka vedena, zcela nebo zčásti uzavřena nebo je-li
nařízena objížďka podle zvláštního právního před-
pisu6), lze se od vedení linky podle licence odchýlit
v nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnutím
o uzavírce nebo objížďce, bylo-li vydáno. Je-li po-
zemní komunikace, po které je linka vedena, dočasně
neprůjezdná, lze se od trasy linky podle licence v ne-
zbytném rozsahu odchýlit.“.

35. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.“.

36. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „a adresa
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pro doručování12)“ nahrazují slovy „ , adresa pro
doručování12) a číslo osobního dokladu“.

37. V § 18a odstavec 4 zní:

„(4) Osoba oprávněná zjistit totožnost cestují-
cího podle zvláštního právního předpisu je opráv-
něna sdělit osobní údaje podle odstavce 2 písm. c)
pověřené osobě.“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

38. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dopravce je oprávněn pro účely vymáhání
zaplacení jízdného a přirážky zpracovávat osobní
údaje podle odstavce 2 písm. c).“.

39. V § 18c odst. 1 se za slovo „přerušenou“
vkládají slova „nebo dočasně omezenou“.

40. V § 18c odst. 2 se číslo „45“ nahrazuje
číslem „60“.

41. V § 18c odst. 3 se text „§ 18 písm. e)“ na-
hrazuje textem „§ 18 odst. 1 písm. e)“.

42. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastníci a správci pozemních komunikací
na trase linky jsou povinni strpět v zastávce zveřej-
nění jízdního řádu nebo umístění zařízení pro zve-
řejnění jízdního řádu.“.

43. V § 20 odst. 2 se slova „označníku zastávky
podle odstavce 1“ nahrazují slovy „zařízení pro zve-
řejnění jízdního řádu“.

44. Za § 20 se vkládají označení a nadpis dílu,
které znějí:

„Díl 5

Taxislužba“.

45. V § 21 odst. 3 písm. i), § 21 odst. 8, § 21d
odst. 4 písm. c), § 34e odst. 2 písm. h) a i) a § 35
odst. 2 písm. t) se slova „zaplacení jízdného“ nahra-
zují slovem „přepravě“.

46. V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při pro-
vozování taxislužby vozidlem cestujícího měl řidič
taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce
k podnikání nebo jeho kopii a aby cestujícímu vydal
doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

47. V § 21a odst. 5 písm. d) se slova „byla pra-
vomocně uložena sankce za správní delikt“ nahrazují
slovy „byl pravomocně uložen správní trest za pře-
stupek“.

48. V § 21b odstavec 1 zní:

„(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit

a) řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení
nebo nabízení přepravy na území obce povin-
nost prokázat zkouškou znalosti místopisu, ob-
sluhy taxametru a právních předpisů upravují-
cích provozování taxislužby a ochranu spotře-
bitele a mít při provozování taxislužby na území
obce u sebe osvědčení o složení zkoušky;
osvědčení o složení zkoušky je veřejnou listi-
nou,

b) způsob organizace a provádění zkoušky podle
písmene a) a opravného opakování této
zkoušky, dobu a podmínky platnosti této
zkoušky a vzor osvědčení o složení zkoušky.“.

49. V § 21b odst. 2 se slova „je oprávněna“ na-
hrazují slovem „může“.

50. V § 21b se za odstavec 2 doplňuje odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit dopravcům jako podmínku pro zahájení
nebo nabízení přepravy na území obce splnění
zvláštních požadavků na vozidla taxislužby, kterými
mohou být požadavek na barvu karoserie vozidla
nebo technické požadavky. Jako technický požada-
vek lze stanovit pouze požadavek na minimální nebo
maximální rozměry vozidla, maximální zdvihový
objem motoru, stupeň plnění emisní úrovně nebo
druh paliva. Zvláštní požadavky na vozidla taxi-
služby nesmí zvýhodňovat určitého výrobce, tovární
značku nebo typ vozidla.“.

51. V § 21c se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Je-li žadatelem cizinec, za účelem posou-
zení spolehlivosti k žádosti přiloží výpis z evidence
trestů vydaný příslušným soudním nebo správním
orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu
posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku
trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy.
Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, při-
loží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti uči-
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něné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto
doklady nesmí být starší než 3 měsíce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 8.

52. V § 21c odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 4“.

53. V § 21c odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahra-
zují slovy „odstavce 6“.

54. V § 21c se na konci odstavce 7 doplňuje
věta „Osoba pověřená výkonem státního odborného
dozoru, příslušník Policie České republiky nebo
strážník obecní policie je oprávněn odebrat neplatný
průkaz řidiče taxislužby.“.

55. V § 21c se odstavec 8 zrušuje.

56. V § 21d odstavec 2 zní:

„(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestu-
jícího je řidič taxislužby povinen vydat cestujícímu
doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá,
a mít u sebe

a) průkaz řidiče taxislužby a

b) doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo
jeho kopii.“.

57. Za § 21d se vkládají označení a nadpis dílu,
které znějí:

„Díl 6

Příležitostná osobní silniční doprava“.

58. Nadpis § 21e se zrušuje.

59. V § 27 se text „§ 3 odst. 1 písm. e)“ nahra-
zuje textem „§ 3 odst. 1 písm. c)“.

60. V § 34 odst. 2 se slova „ , jde-li o právnickou
osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li
o fyzickou osobu“ zrušují.

61. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Při kontrolní přepravě prováděné v rámci
výkonu státního odborného dozoru v taxislužbě lze
používat cizí jazyk. Pokud nelze účelu kontroly do-
sáhnout jinak, lze při provádění kontrolní přepravy
pořizovat zvukové, obrazové nebo zvukově-obra-
zové záznamy bez vědomí dopravce nebo řidiče.
Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého
a osobního života tím není dotčeno.“.

62. V § 34b odst. 2 písm. a) se slova „místa
podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

63. V § 34b odst. 2 písm. f) se slova „o vozi-
dlech, se kterými podnikatel silniční dopravu provo-
zuje“ nahrazují slovy „údaje o vyřazení nebo zániku
vozidla, datum první registrace vozidla v registru vo-
zidel podle zvláštního právního předpisu14), identi-
fikační číslo silničního vozidla a kategorie vozidla,“.

64. V § 34b odst. 2 písmeno h) zní:

„h) identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl
podle tohoto nebo jiného zákona uložen
správní trest za přestupek uvedený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie, kterým
se zavádějí společná pravidla pro výkon povo-
lání podnikatele v silniční dopravě15) nebo
sankce za přestupek nebo trestný čin uvedený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie,
kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon
povolání podnikatele v silniční dopravě15), byla-
-li tato sankce uložena orgánem jiného člen-
ského státu než České republiky, a dále druh
a výše správního trestu nebo sankce a právní
kvalifikace přestupku nebo trestného činu.“.

65. V § 34b odst. 5 písmeno d) zní:

„d) identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl ři-
diči taxislužby uložen správní trest za přestu-
pek, v jehož důsledku přestal být řidič taxi-
služby považován za spolehlivého podle § 9
odst. 3, a dále druh a výše správního trestu
a právní kvalifikace přestupku.“.

66. V § 34b odst. 6 písm. b) se slova „a katego-
rie vozidla“ nahrazují slovy „ , kategorie vozidla,
identifikační číslo silničního vozidla, počet míst
určených k přepravě osob, údaj, zda je dopravce za-
psán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v regis-
tru vozidel podle zvláštního právního předpisu14),
a údaj o vyřazení nebo zániku vozidla,“.

67. V § 34b odst. 7 se slova „byla pravomocně
uložena sankce za správní delikt“ nahrazují slovy
„byl pravomocně uložen správní trest za přestupek“.

68. V § 34b se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Údaje podle odstavců 3 až 6 se v Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě uchovávají po dobu
3 let ode dne

a) zániku živnostenského oprávnění podnikatele
v silniční dopravě,
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b) ztráty dobré pověsti odpovědného zástupce,

c) úmrtí odpovědného zástupce, nebo

d) zániku nebo odnětí oprávnění řidiče taxi-
služby.“.

69. V § 34c odst. 2 písm. a) se slova „rodné pří-
jmení,“ zrušují.

70. V § 34c odst. 3 písm. f) se slova „právnické
osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby“
zrušují.

71. V § 34c odst. 8 písm. a) úvodní části usta-
novení se slovo „centrálního“ zrušuje.

72. V § 34c odst. 8 písm. a) bodě 8 se slovo „a“
nahrazuje čárkou.

73. V § 34c odst. 8 písm. a) se v bodě 9 slovo
„a“ nahrazuje čárkou a doplňují se body 10 až 12,
které znějí:

„10. identifikačním čísle silničního vozidla,

11. vyřazení nebo zániku vozidla a

12. technické způsobilosti vozidla,“.

74. V § 34d odst. 2 se slova „správních delik-
tech“ nahrazují slovem „přestupcích“.

75. V § 34d odst. 5 písm. a) se slova „ , jde-li
o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu“ zrušují.

76. V § 34d odst. 5 písm. b) se slova „sankci za
správní delikt“ nahrazují slovy „správní trest za pře-
stupek“.

77. V nadpisu § 34e se za slovo „Přestupky“
doplňují slova „fyzických osob“.

78. V § 34e odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 21c odst. 1 vykonává práci řidiče
taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby,
nebo

b) užije v provozu na pozemních komunikacích
vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem
TAXI, nápisem TAXI nebo jiným způsobem
zaměnitelným s vozidlem poskytujícím taxi-
službu k jinému účelu než k výkonu práce ři-
diče taxislužby.“.

79. V § 34e odst. 2 písm. b) se text „§ 21c
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 21c odst. 7“.

80. V § 34e odst. 2 písm. d) se za slovo „cestu-
jícího“ vkládají slova „nevydá cestujícímu doklad
o přepravě, pokud o něj cestující požádal, nebo“
a za slovo „taxislužby“ se vkládají slova „nebo
doklad o oprávnění dopravce k podnikání ani jeho
kopii“.

81. V § 34e odst. 2 písm. i) se za slovo „podle“
vkládají slova „§ 21d odst. 2 nebo“.

82. V § 34e se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností při přepravě ne-

bezpečných věcí,
b) nevede záznam o době řízení, bezpečnostních

přestávkách a době odpočinku stanoveným
způsobem nebo tento záznam nepředloží při
kontrole,

c) nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpeč-
nostních přestávek nebo odpočinku, nebo

d) předloží při kontrole neplatný doklad nebo ne-
předloží doklady požadované tímto zákonem
anebo neumožní přístup k záznamovému zaří-
zení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

83. V § 34e odstavec 4 zní:

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b), odstavce 2 písm. b), d) nebo e) nebo
odstavce 3,

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. a), c) nebo f) až k),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a).“.

84. V § 34e se doplňují odstavce 5 až 7, které
znějí:

„(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 50 000 Kč, jestliže se jej dopustil
dopravce, který je na základě koncese oprávněn
k provozování taxislužby, nebo se jej dopustila
osoba, která byla k takovému dopravci ve vztahu
podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu 1.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo odstavce 2 písm. a), c) nebo f) až k) lze uložit
zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let.

(7) Příkazem na místě lze za přestupek podle
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odstavce 2 písm. b), d) nebo e) nebo podle od-
stavce 3 písm. b) až d) uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

85. V § 34f odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Dopravce se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím práva cestujících v autobusové a autoka-
rové dopravě29)“.

86. V § 34f odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Provozovatel terminálu se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím práva cestujících v auto-
busové a autokarové dopravě29)“.

87. V § 34f odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„Provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní
agentury se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím práva cestujících v autobusové a autoka-
rové dopravě29)“.

88. V § 34f se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze
uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

89. V § 35 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Dopravce se dopustí přestupku tím, že“.

90. V § 35 odst. 1 písm. g) se slova „ , 4 nebo
§ 9a“ nahrazují slovy „nebo 4“.

91. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „nebo nezveřejní jízdní řád v zastávce
nebo nezajistí zveřejnění jízdního řádu ve znění jeho
schválených změn v zastávce po celou dobu provo-
zování dopravy“.

92. V § 35 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) v rozporu s § 21 odst. 8 při provozování taxi-
služby vozidlem cestujícího nezajistí, aby měl
řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění do-
pravce k podnikání nebo jeho kopii nebo aby
vydal cestujícímu doklad o přepravě, pokud
o něj cestující požádal,“.

93. V § 35 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Dopravce se dopustí přestupku tím, že“.

94. V § 35 odst. 3 se slova „Dopravní úřad
nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do vý-
še 750 000 Kč dopravci, který“ nahrazují slovy „Do-
pravce se dopustí přestupku tím, že“.

95. V § 35 odst. 4 se slova „Dopravní úřad nebo
Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona

uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč dopravci, pří-
jemci nebo odesílateli, který“ nahrazují slovy „Do-
pravce, příjemce nebo odesílatel se dopustí přestup-
ku tím, že“.

96. V § 35 odst. 5 úvodní část ustanovení zní:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se do-
pustí přestupku tím, že“.

97. V § 35 odst. 5 písm. a) se slovo „neodstra-
nila“ nahrazuje slovem „neodstraní“.

98. V § 35 odst. 5 písm. b) se slovo „poškodila“
nahrazuje slovem „poškodí“.

99. V § 35 odst. 5 písm. c) se slovo „způsobila“
nahrazuje slovem „způsobí“.

100. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový od-
stavec 6, který zní:

„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 70 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) 350 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
nebo 5,

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
nebo

d) 700 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 4.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

101. V § 35 odst. 7 se slova „ , jde-li o právnic-
kou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou
osobu“ zrušují.

102. V § 35a odst. 3 se slova „byla pravomoc-
ným rozhodnutím uložena sankce“ nahrazují slovy
„byl pravomocně uložen správní trest“.

103. V § 35a odst. 5 se slova „byla uložena
sankce“ nahrazují slovy „byl uložen správní trest“.

104. V § 35c odst. 1 se slova „správního deliktu
podle tohoto zákona, a je důvodné podezření, že se
bude vyhýbat řízení o správním deliktu“ nahrazují
slovy „přestupku podle tohoto zákona, nebo od fy-
zické osoby podezřelé ze spáchání přestupku podle
§ 34e odst. 1 písm. a), je-li důvodné podezření, že se
budou vyhýbat řízení o přestupku“.

105. V § 35c se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnos-
ti, významu a době trvání protiprávního jednání
a rozsahu způsobené škody.“.
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106. V § 35c odst. 2 písm. a), § 35c odst. 3,
§ 35d odst. 3 a 4, § 35d odst. 5 písm. b) až d)
a v § 35f odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 a 3 se slova
„správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

107. V § 35d odst. 2 se za slova „k tíži
dopravce“ vkládají slova „nebo fyzické osoby po-
dezřelé ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 1
písm. a)“.

108. V § 35d se na konci odstavce 4 doplňují
věty „V takovém případě lze kauci do dne vydání
rozhodnutí o přestupku složit na účet správního
orgánu příslušného k vedení řízení o přestupku.
Správní orgán, u kterého byla kauce složena, vystaví
potvrzení o převzetí kauce podle § 35c odst. 2
písm. a) a zašle jej osobě podezřelé z přestupku.“.

109. V § 35d odst. 5 písm. a) se slova „nebo
celnímu úřadu“ nahrazují slovy „ , celnímu úřadu
nebo příslušnému správnímu orgánu“.

110. V § 35f se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Propadlé kauce jsou příjmem samospráv-
ného celku, jehož orgánem je dopravní úřad přísluš-
ný k vedení řízení o přestupku. To neplatí, jde-li
o propadlé kauce vybrané v souvislosti s porušením
předpisů v oblasti mezinárodní linkové osobní do-
pravy, které jsou příjmem státního rozpočtu.“.

111. Za § 35f se vkládají § 35g a 35h, které znějí:

„§ 35g

(1) Při provádění kontroly v taxislužbě nebo
státního odborného dozoru v taxislužbě je oprávněn
vybírat kauci podle § 35c odst. 1 rovněž strážník
obecní policie nebo dopravní úřad. Na oprávnění
a činnost obecní policie a dopravního úřadu se
§ 35c a 35d použijí obdobně.

(2) Pokud strážník obecní policie nebo do-
pravní úřad zabrání v jízdě vozidla podle § 35d
a není-li do 3 měsíců ode dne zabránění v jízdě vo-
zidlo uvolněno, může jej obecní policie nebo do-
pravní úřad odstranit na místo vhodné k odstavení
vozidla na náklady dopravce nebo fyzické osoby po-
dezřelé ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 1
písm. a).

§ 35h

(1) Osoba pověřená výkonem státního odbor-

ného dozoru je oprávněna zadržet průkaz řidiče
taxislužby, pokud

a) zjistí, že jsou dány důvody, pro které řidič není
spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo

b) je řidič taxislužby podezřelý ze spáchání pře-
stupku uvedeného v § 9 odst. 3 písm. a).

(2) O zadržení průkazu řidiče taxislužby vy-
staví ten, kdo řidičský průkaz zadržel, potvrzení ve
3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby
a 1 bez zbytečného odkladu doručí příslušnému
dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem.
Potvrzení obsahuje jméno a příjmení řidiče taxi-
služby, číslo průkazu, důvod zadržení průkazu,
datum zadržení průkazu a podpis osoby, která prů-
kaz zadržela.

(3) Dopravní úřad bezodkladně po doručení
potvrzení a zadrženého průkazu zahájí řízení, v němž
lze rozhodnout o zadržení průkazu do doby pravo-
mocného rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxi-
služby, nejde-li o zadržení z důvodu podle od-
stavce 1 písm. a).

(4) Dopravní úřad vrátí zadržený průkaz řidiče
taxislužby jeho držiteli, pokud

a) do 15 pracovních dnů ode dne doručení po-
tvrzení a zadrženého průkazu nevydal ozná-
mení o zahájení řízení o zadržení průkazu nebo
nevydal rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče
taxislužby,

b) v řízení o zadržení průkazu bylo pravomocně
rozhodnuto, že se průkaz nezadrží, nebo

c) v řízení o přestupku, pro který byl průkaz za-
držen, nebyl uložen správní trest nebo věc byla
odložena, protože nebyly shledány důvody pro
zahájení řízení o přestupku.

(5) Po dobu zadržení průkazu řidiče taxislužby
nesmí řidič vykonávat práci řidiče taxislužby. Doba
zadržení průkazu řidiče taxislužby se započítává do
doby výkonu správního trestu zákazu činnosti spo-
čívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby,
pokud byl tento správní trest uložen za skutek, pro
který byl průkaz řidiče taxislužby zadržen.“.

112. § 36 zní:

„§ 36

(1) Podle právního řádu České republiky se po-
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suzuje též odpovědnost za přestupek zjištěný na
území České republiky spáchaný v cizině

a) porušením povinnosti řidiče dodržovat stanove-
nou dobu řízení, bezpečnostních přestávek
a dobu odpočinku, povinnosti vést záznam
o době řízení, bezpečnostních přestávek a době
odpočinku stanoveným způsobem nebo ne-
splněním některé z povinností řidiče při pře-
pravě nebezpečných věcí,

b) porušením povinnosti dopravce zajistit dodržo-
vání stanovené doby řízení, bezpečnostních
přestávek a doby odpočinku při práci řidičů
nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů
o době řízení, bezpečnostních přestávek a době
odpočinku,

c) nedodržením podmínek stanovených pro sil-
niční dopravu nebezpečných věcí, nebo

d) nedodržením povinnosti stanovené přímo pou-
žitelným předpisem Evropské unie upravujícím
práva cestujících v autobusové a autokarové do-
pravě29).

(2) Odpovědnost za přestupek podle od-
stavce 1 se posuzuje podle právního řádu České re-
publiky i v případě, že byl spáchán v cizině fyzickou
osobou s pobytem mimo území České republiky či
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou se
sídlem mimo území České republiky.

(3) Právnická a podnikající fyzická osoba se od-
povědnosti za přestupek podle § 34f odst. 1 písm. a),
b), d) a f) až n), § 35 odst. 1 písm. c) a n), § 35 odst. 2
písm. b) a h) a § 35 odst. 4 nemůže zprostit.

(4) Za přestupky podle tohoto zákona, s výjim-
kou přestupků podle § 34e, nelze uložit propadnutí
věci nebo náhradní hodnoty.

(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává
dopravní úřad, v jehož správním obvodu byla pro-
vedena kontrola, na jejímž podkladě byl přestupek
zjištěn, nebo Ministerstvo dopravy, jedná-li se
o mezinárodní linkovou osobní dopravu, s výjimkou

a) přestupků podle § 34e, které projednává obecní
úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním
městě Praze úřady městských částí vymezené
Statutem hlavního města Prahy, v jejichž správ-
ním obvodu bylo spáchání přestupku zjištěno,

b) přestupků podle § 34f odst. 2, které projednává
dopravní úřad příslušný podle sídla provozova-
tele terminálu, a

c) přestupků podle § 34f odst. 3, které projednává
obecní živnostenský úřad.

(6) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou
přestupků podle § 34e odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3,
nelze projednat příkazem na místě. Přestupky podle
§ 34e odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3 může příkazem na
místě projednat orgán Policie České republiky nebo
celní úřad. Přestupky podle § 34e odst. 2 může dále
projednat příkazem na místě strážník obecní poli-
cie.“.

113. V § 37 odst. 2 se za slova „Obecní policie“
vkládají slova „nebo orgány Policie České repu-
bliky“, slova „a jiných správních deliktů“ se zrušují,
slovo „kontroluje“ se nahrazuje slovem „kontrolují“
a za slova „strážníkům obecní policie“ se vkládají
slova „nebo policistům“.

114. V § 41 odst. 2 se text „§ 17 odst. 6“ na-
hrazuje textem „§ 17 odst. 5“ a text „§ 21 odst. 8,
§ 21c odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 21 odst. 9,
§ 21c odst. 3“.

115. Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi
související se posoudí podle zákona č. 111/1994 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Povinnost podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je při provozování městské
autobusové dopravy splněna, je-li ve vozidle platné
osvědčení o oprávnění k podnikání v městské auto-
busové dopravě vydané podle § 9a zákona č. 111/
/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

3. U zastávek využívaných ke dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona linkovou osobní dopravou se
označení zastávky považuje za stanovené místní
nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích postupem podle zákona č. 361/2000
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

4. Pro schválení jízdního řádu nebo jeho změny
vztahujících se k licenci nebo povolení uděleným
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podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se spl-
nění podmínky podle § 16f odst. 2 písm. d) zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, neověřuje.

5. Na přepravní smlouvy uzavřené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se § 9a zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

6. Přestupkem se při postupu podle zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, rozumí též správní delikt,
o kterém bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a správním trestem se rozumí
též sankce uložená podle zákona č. 200/1990 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Při posuzování spolehlivosti podle § 9
odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se k přestupku spáchanému přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona nepřihlíží. To neplatí pro toho,
kdo byl do dne nabytí účinnosti tohoto zákona po-
važován za nespolehlivého podle § 9 odst. 3 písm. a)
zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; taková osoba
se považuje za nespolehlivou za podmínek stanove-
ných v § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejdéle však po dobu 3 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

8. Při posuzování spolehlivosti podle § 9
odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se k přestupkům spáchaným přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona nepřihlíží, jde-li o přestupky
řidiče spočívající v

a) jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoho-
lického nápoje nebo po užití jiné návykové
látky nebo v takové době po požití alkoholic-
kého nápoje nebo užití jiné návykové látky, po
kterou je ještě pod jejich vlivem,

b) jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost
přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo
užitím jiné návykové látky, nebo

c) odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při jízdě na
zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou ná-
vykovou látkou.

9. Při posuzování spolehlivosti podle § 9
odst. 3 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se k trestným činům nebezpečného vyhrožování, ob-
chodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové
látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebi-
tele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického
útoku spáchaným přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona nepřihlíží.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. III

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zá-
kona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/
/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/
/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/
/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/
/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/
/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 4 písm. d) se slova „a adresa pro
doručování6i)“ nahrazují slovy „ , adresa pro doru-
čování6i) a číslo osobního dokladu“.

2. V § 37 odstavec 8 zní:

„(8) Osoba oprávněná zjistit totožnost cestují-
cího podle zvláštního právního předpisu je opráv-
něna sdělit osobní údaje podle odstavce 4 písm. d)
pověřené osobě.“.

3. V § 37 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Dopravce je oprávněn pro účely vymáhání
zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému zpracová-
vat osobní údaje podle odstavce 4 písm. d).“.

Sbírka zákonů č. 304 / 2017Částka 104 Strana 3303



ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V položce 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 119/2012
Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., ustanovení „Předmě-
tem poplatku není“ zní:

„Předmětem poplatku není

1. Vydání licence nebo povolení k provozování do-
pravy z humanitárních důvodů.

2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna,
jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou
v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících.

3. Změna licence spočívající výlučně ve změně ná-
zvu zastávky.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Policii České republiky

Čl. V

V § 66 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění zákona č. 150/2011 Sb., se
slova „a centrálního registru řidičů10)“ nahrazují

slovy „ , centrálního registru řidičů10) a registru pod-
nikatelů v silniční dopravě38) včetně údajů z registru
podnikatelů v silniční dopravě z jiných členských
států podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie39)“.

Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:

„38) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů.

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon po-
volání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice
Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince
2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vni-
trostátních elektronických rejstříků podniků silniční do-
pravy.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodu 16 a čl. II bodu 5, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2019.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolu-
práci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „a směr-
nice Rady (EU) 2015/2376“ nahrazují slovy „ , směr-
nice Rady (EU) 2015/2376 a směrnice Rady (EU)
2016/881“.

2. V § 1 odst. 5 se na konci písmene a) doplňuje
slovo „nebo“.

3. V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) slo-
vo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zru-
šuje.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se čárka zrušuje.

5. V § 6 odst. 3 se slova „na svých interneto-
vých stránkách“ nahrazují slovy „způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup“.

6. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Správcem daně je Specializovaný finanční
úřad, jde-li o automatickou výměnu informací ozna-
movaných

a) finančními institucemi, nebo

b) nadnárodními skupinami podniků.“.

7. V § 12b odst. 1 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) oznamované nadnárodními skupinami podni-
ků.“.

8. V § 13b odst. 2 se slova „způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „ve Finanč-
ním zpravodaji“.

9. V § 13d odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „uplatňujícím společný standard pro
oznamování“.

10. V § 13e odst. 3 písm. c) se slova „ , na jejímž
základě lze vyměňovat informace oznamované fi-
nančními institucemi,“ nahrazují slovy „použitelnou
pro automatickou výměnu informací oznamovaných
finančními institucemi“.

11. V § 13e se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Zúčastněným státem uplatňujícím společ-
ný standard pro oznamování se rozumí

a) jiný členský stát,

b) smluvní stát, se kterým Česká republika uza-
vřela mezinárodní smlouvu, na jejímž základě
lze s tímto státem automaticky vyměňovat in-
formace oznamované finančními institucemi
alespoň v takovém rozsahu, v jakém je povinen
poskytovat takové informace jiný členský stát,
pokud

1. k provedení této mezinárodní smlouvy pode-
psal příslušný orgán České republiky stejně
jako příslušný orgán tohoto smluvního státu
dokument týkající se automatické výměny
informací oznamovaných finančními institu-
cemi a je pravděpodobné, že budou splněny
podmínky, které tento dokument pro výmě-
nu mezi Českou republikou a tímto státem
uvádí, nebo

2. k automatické výměně informací oznamova-
ných finančními institucemi na základě této
mezinárodní smlouvy není podepsání doku-
mentu podle bodu 1 zapotřebí, nebo

c) smluvní stát, se kterým Evropská unie uzavřela
mezinárodní smlouvu použitelnou pro automa-
tickou výměnu informací oznamovaných fi-
nančními institucemi alespoň v takovém roz-
sahu, v jakém je povinen poskytovat takové in-
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formace jiný členský stát, a který je uveden na
seznamu zveřejněném Evropskou komisí.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

12. V § 13e odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„a zveřejní ho ve Finančním zpravodaji; ve Finanč-
ním zpravodaji se pro jednotlivý smluvní stát uvede
také den, od kterého je tento stát zúčastněným stá-
tem uplatňujícím společný standard pro oznamo-
vání“.

13. V nadpisu § 13f se slova „Procesní posta-
vení“ nahrazují slovem „Postavení“.

14. V § 13f se slovo „procesní“ zrušuje.

15. V § 13g odst. 5 se slova „způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „ve Fi-
nančním zpravodaji“.

16. V § 13k odst. 1 písm. e) se slova „nebo po-
kud“ nahrazují slovy „nebo, pokud“ a za slovo
„zrušení“ se vkládají slova „a, pokud tak stanoví
mezinárodní smlouva, zůstatek na něm nebo jeho
hodnotu bezprostředně před jeho zrušením“.

17. V § 13m odst. 2 se slova „správce daně“ na-
hrazují slovy „ústřední kontaktní orgán“.

18. V § 13p odst. 2 se slova „způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „ve Fi-
nančním zpravodaji“.

19. Za § 13t se vkládá nový § 13ta, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13ta

Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem

Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji
sdělení o volbě, kterou učinil příslušný orgán České
republiky v souladu s mezinárodní smlouvou.“.

20. V části první hlavě III dílu 2 se za oddíl 4
vkládá nový oddíl 5, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 5

Automatická výměna informací
oznamovaných nadnárodními skupinami podniků

§ 13za

Úvodní ustanovení

Při automatické výměně informací oznamova-

ných nadnárodními skupinami podniků se poskytují
zprávy podle zemí obsahující některé souhrnné in-
formace o nadnárodní skupině podniků a informace
o jednotlivých členských entitách této skupiny, které
správci daně poskytly české členské entity této sku-
piny.

§ 13zb

Stát vyměňující zprávy podle zemí

(1) Státem vyměňujícím zprávy podle zemí se
rozumí

a) jiný členský stát nebo

b) smluvní stát, jehož příslušný orgán podepsal
stejně jako příslušný orgán České republiky do-
kument k provedení mezinárodní smlouvy tý-
kající se automatické výměny informací ozna-
movaných nadnárodními skupinami podni-
ků, pokud je zajištěno splnění podmínek, které
tento dokument pro výměnu mezi Českou re-
publikou a tímto státem uvádí.

(2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravo-
daji seznam států podle odstavce 1 písm. b).

§ 13zc

Skupina podniků, její konsolidovaná účetní
závěrka a vykazované účetní období

(1) Skupinu podniků tvoří právnické osoby
nebo jednotky bez právní osobnosti, za které

a) je povinně sestavována konsolidovaná účetní
závěrka skupiny podniků, nebo

b) by se konsolidovaná účetní závěrka skupiny
podniků povinně sestavovala, pokud by byly
akcie nebo obdobné cenné papíry představující
podíl v některé z těchto právnických osob nebo
jednotek bez právní osobnosti obchodovány
na regulovaném trhu včetně obdobného trhu
v zahraničí.

(2) Konsolidovanou účetní závěrkou skupiny
podniků se rozumí konsolidovaná účetní závěrka se-
stavená podle účetních předpisů nebo zásad obecně
uplatňovaných ve státě nebo jurisdikci, ve kterých
podléhá zdanění z důvodu svého sídla nebo místa
vedení nejvyšší mateřská entita této skupiny.

(3) Vykazovaným účetním obdobím se rozumí
účetní období, za které se sestavuje konsolidovaná
účetní závěrka skupiny podniků podle odstavce 2,

Sbírka zákonů č. 305 / 2017Strana 3306 Částka 104



nebo za které by se podle odstavce 1 písm. b) po-
vinně sestavovala.

§ 13zd

Nadnárodní skupina podniků

(1) Nadnárodní skupinou podniků se rozumí
skupina podniků zahrnující

a) právnické osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti, které podléhají zdanění z důvodu
svého sídla nebo místa vedení v různých státech
nebo jurisdikcích, nebo

b) právnickou osobu nebo jednotku bez právní
osobnosti, které vedle zdanění z důvodu svého
sídla nebo místa vedení podléhají zdanění také
ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím
stálé provozovny v odlišném státě nebo juris-
dikci.

(2) Skupina podniků není ve vykazovaném
účetním období nadnárodní skupinou podniků po-
dle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolido-
vané výnosy uvedené v konsolidované účetní závěrce
této skupiny za vykazované účetní období bezpro-
středně předcházející tomuto vykazovanému účet-
nímu období nižší než 750 000 000 EUR nebo od-
povídající částka v měně, ve které je sestavena tato
závěrka, přepočtená podle průměru směnných kurzů
zveřejněných Evropskou centrální bankou za leden
2015.

§ 13ze

Členská entita

(1) Členskou entitou nadnárodní skupiny pod-
niků se rozumí samostatná účetní jednotka, která je

a) zahrnutá v konsolidované účetní závěrce této
skupiny, nebo by v ní byla zahrnuta, pokud
by akcie nebo obdobné cenné papíry představu-
jící podíl v této jednotce byly obchodovány na
regulovaném trhu včetně obdobného trhu v za-
hraničí, nebo

b) z důvodu své velikosti nebo významnosti z kon-
solidované účetní závěrky této skupiny vylou-
čena.

(2) Členskou entitou nadnárodní skupiny pod-
niků ze státu nebo jurisdikce se rozumí členská entita
této skupiny, která podléhá v tomto státě nebo juris-
dikci zdanění z důvodu svého sídla nebo místa ve-
dení.

(3) Evropskou členskou entitou nadnárodní
skupiny podniků se rozumí členská entita této sku-
piny z členského státu Evropské unie.

(4) Českou členskou entitou nadnárodní sku-
piny podniků se rozumí členská entita této skupiny
z České republiky.

§ 13zf

Postavení české členské entity

Česká členská entita nadnárodní skupiny pod-
niků má pro účely tohoto zákona postavení daňo-
vého subjektu.

§ 13zg

Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská
entita a zastupující evropská entita

(1) Nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní
skupiny podniků se rozumí členská entita této sku-
piny, pokud

a) se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo
hlasovacích právech jiné členské entity dané
skupiny v míře dostačující k tomu, že

1. je povinna sestavit konsolidovanou účetní
závěrku skupiny, nebo

2. by ji musela sestavit, pokud by byly její akcie
nebo obdobné cenné papíry obchodovány na
regulovaném trhu, včetně obdobného trhu
v zahraničí, v jejím státě nebo jurisdikci, a

b) žádná jiná členská entita této skupiny se přímo
ani nepřímo nepodílí na kapitálu nebo hlasova-
cích právech této entity v takové míře jako po-
dle písmene a).

(2) Zastupující mateřskou entitou nadnárodní
skupiny podniků se rozumí členská entita této sku-
piny, kterou jakákoli členská entita této skupiny
ohlásila jako jediného zástupce nejvyšší mateřské
entity této skupiny, který v souladu s rozhodnutím
této skupiny podá za tuto skupinu zprávu podle
zemí.

(3) Zastupující evropskou entitou nadnárodní
skupiny podniků se rozumí evropská členská entita
této skupiny, kterou jakákoli evropská členská entita
této skupiny ohlásila jako evropskou členskou entitu
této skupiny, která jako jediná v souladu s rozhodnu-
tím této skupiny podá zprávu podle zemí za tuto
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skupinu za všechny evropské členské entity této sku-
piny.

(4) Zastupující entitou nadnárodní skupiny
podniků se rozumí zastupující mateřská entita této
skupiny a zastupující evropská entita této skupiny.

§ 13zh

Systémové selhání státu
vyměňujícího zprávy podle zemí

(1) Systémovým selháním státu vyměňujícího
zprávy podle zemí se rozumí stav, kdy

a) tento stát pozastavil automatickou výměnu in-
formací oznamovaných nadnárodními skupi-
nami podniků z jiných důvodů, než které uvádí
dokument provádějící mezinárodní smlouvu,
který se týká automatické výměny informací
oznamovaných nadnárodními skupinami pod-
niků, podepsaný příslušnými orgány, nebo

b) tento stát jiným způsobem trvale neplní závazek
automaticky poskytovat zprávy podle zemí za
nadnárodní skupiny podniků, do kterých patří
české členské entity.

(2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravo-
daji, že došlo k systémovému selhání státu vyměňu-
jícího zprávy podle zemí nebo že tento stav pominul.

§ 13zi

Zpráva podle zemí

(1) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu
podniků obsahuje

a) souhrnné informace o této skupině ve vztahu ke
každému státu nebo jurisdikci v tomto rozsahu:

1. výnosy s výjimkou plateb mezi členskými
subjekty skupiny, které jsou považovány za
dividendy ve státě nebo jurisdikci, ze kterých
je členská entita poskytující platbu,

2. výsledek hospodaření před zdaněním příjmů,

3. zaplacená daň z příjmů,

4. splatná daň z příjmů,

5. základní kapitál,

6. kumulovaný výsledek hospodaření,

7. počet zaměstnanců,

8. hodnota jiných hmotných aktiv než peněž-
ních prostředků nebo peněžních ekvivalentů,

b) informace o jednotlivých členských entitách
této skupiny v tomto rozsahu:

1. název entity,

2. stát nebo jurisdikce, ze kterých je entita,

3. stát nebo jurisdikce, podle jejichž práva byla
entita založena, pokud se liší od státu nebo
jurisdikce podle bodu 2, a

4. povaha hlavního podnikání nebo jiné hlavní
činnosti entity,

c) zdroj údajů podle písmene a).

(2) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu
podniků se sestavuje za vykazované účetní období,
člení se podle jednotlivých států nebo jurisdikcí a ob-
sahuje označení měny, ve které jsou vyjádřeny
částky uvedené ve zprávě; všechny částky se uvádějí
ve stejné měně.

(3) Při sestavování zprávy podle zemí musí být
použity údaje ze stejného zdroje. Použití odchyl-
ného zdroje údajů než v předcházejícím vykazova-
ném účetním období musí být ve zprávě odůvodně-
no.

(4) Pro účely sestavování zprávy podle zemí se
za členskou entitu nadnárodní skupiny podniků
považuje také část členské entity této skupiny, pro-
střednictvím které tato entita vykonává činnost ve
stálé provozovně na území státu nebo jurisdikce, ve
kterých tato entita nepodléhá zdanění z důvodu
svého sídla nebo místa vedení, pokud tato entita se-
stavuje pro tuto svoji část samostatný finanční výkaz
pro účely účetního výkaznictví, regulační účely,
účely daňového výkaznictví nebo pro účely vnitř-
ního řízení a kontroly.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor zprávy
podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.

§ 13zj

Žádost o součinnost
určená nejvyšší mateřské entitě

Česká členská entita nadnárodní skupiny pod-
niků, která podává oznámení a není nejvyšší mateř-
skou entitou této skupiny, je povinna požádat tuto
nejvyšší mateřskou entitu o poskytnutí všech infor-
mací nutných pro splnění povinnosti oznámit zprávu
podle zemí za tuto skupinu.
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§ 13zk

Uchovávání dokladů

Česká členská entita nadnárodní skupiny pod-
niků je povinna po dobu 10 let od konce vykazova-
ného účetního období uchovávat doklady

a) použité při sestavování zprávy podle zemí za
tuto skupinu,

b) týkající se plnění povinnosti součinnosti s nej-
vyšší mateřskou entitou této skupiny.

§ 13zl

Oznámení

(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny
podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou této
skupiny, podá správci daně oznámení obsahující
zprávu podle zemí za tuto skupinu.

(2) Česká členská entita nadnárodní skupiny
podniků, která není nejvyšší mateřskou entitou této
skupiny, podá správci daně oznámení obsahující
zprávu podle zemí za tuto skupinu, pokud nejvyšší
mateřská entita této skupiny

a) není z členského státu Evropské unie a je splně-
na jedna z těchto podmínek:

1. tato nejvyšší mateřská entita nemá povinnost
podávat ve svém státě nebo jurisdikci zprávu
podle zemí, nebo

2. pro vykazované účetní období není stát nebo
jurisdikce nejvyšší mateřské entity této sku-
piny státem vyměňujícím zprávy podle zemí,
nebo

b) je ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí,
který systémově selhal, a ministerstvo toto sy-
stémové selhání zveřejnilo.

(3) Česká členská entita nadnárodní skupiny
podniků nemá povinnost podat oznámení podle od-
stavce 2, pokud tato skupina podala zprávu podle
zemí prostřednictvím zastupující entity této skupi-
ny a

a) zastupující entita je z členského státu Evropské
unie, nebo

b) jsou splněny tyto podmínky:

1. pro vykazované účetní období je zastupující
entita této skupiny ze státu vyměňujícího
zprávy podle zemí,

2. zastupující entita má v tomto státě povinnost
podat zprávu podle zemí,

3. tento stát nesdělil České republice systémové
selhání,

4. zastupující entita ohlásila nejpozději v po-
slední den vykazovaného účetního období
svému státu, že je zastupující entitou této
skupiny, a

5. česká členská entita uvedla v ohlášení, že
zprávu podle zemí podá za skupinu tato za-
stupující entita.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud
je zastupující entita nadnárodní skupiny podniků ze
státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systé-
mově selhal, a ministerstvo toto systémové selhání
zveřejnilo.

§ 13zm

Lhůta pro podání oznámení

(1) Oznámení se podává do 12 měsíců od konce
vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny
podniků.

(2) V případě systémového selhání státu vymě-
ňujícího zprávy podle zemí, ze kterého je nejvyšší
mateřská entita nadnárodní skupiny podniků nebo
zastupující entita této skupiny, neskončí lhůta podle
odstavce 1 dříve než 3 měsíce ode dne, kdy minis-
terstvo toto systémové selhání zveřejnilo.

§ 13zn

Ohlášení

(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny
podniků podá správci daně ohlášení, ve kterém
uvede

a) údaje nutné k technickému zabezpečení ozna-
mování, pokud je tato entita povinna podat
správci daně oznámení,

b) nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a její stát
nebo jurisdikci,

c) v případě, kdy tato česká členská entita není
nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, údaj
o tom, zda je zastupující mateřskou entitou této
skupiny, nebo zastupující evropskou entitou
této skupiny, nebo

d) v případě, kdy tato česká členská entita není
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členskou entitou podle písmen b) ani c), údaj
o tom,

1. která členská entita této skupiny podá zprávu
podle zemí za tuto skupinu a její stát nebo
jurisdikci, nebo

2. že sama podá zprávu podle zemí za tuto sku-
pinu.

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává nej-
později do konce prvního vykazovaného účetního
období.

(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému
zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. a)
a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v od-
stavci 1, je česká členská entita nadnárodní skupiny
podniků povinna ohlásit tuto změnu správci daně do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

§ 13zo

Způsob podání oznámení a ohlášení

(1) Oznámení a ohlášení se podávají na tisko-
pise vydaném ministerstvem a činí se datovou zprá-
vou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpi-
sem, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní
ústřední kontaktní orgán způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

§ 13zp

Pokuty

(1) Správce daně může české členské entitě nad-
národní skupiny podniků uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší
povinnost

a) uchovávat doklady,

b) požádat nejvyšší mateřskou entitu této skupiny
o součinnost.

(2) Správce daně může české členské entitě nad-
národní skupiny podniků, která je nejvyšší mateř-
skou entitou této skupiny, uložit pořádkovou po-

kutu do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při
oznamování.

(3) Správce daně může české členské entitě
nadnárodní skupiny podniků, která je zastupují-
cí entitou této skupiny, uložit pořádkovou pokutu
do 1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při ozna-
mování.

(4) Správce daně může české členské entitě nad-
národní skupiny podniků uložit pořádkovou pokutu
do 600 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamo-
vání.

(5) Pořádkovou pokutu podle odstavce 4 nelze
uložit české členské entitě nadnárodní skupiny pod-
niků, která

a) prokáže, že od nejvyšší mateřské entity této
skupiny neobdržela ani nezískala informace
nutné pro splnění povinnosti oznámit zprávu
podle zemí za tuto skupinu, o jejichž poskyt-
nutí ji požádala,

b) uvede ve zprávě podle zemí za tuto skupinu
veškeré informace, které jsou jí dostupné a které
obdržela nebo získala, a

c) uvede v oznámení, že jí nejvyšší mateřská entita
této skupiny odmítla poskytnout součinnost.

§ 13zq

Postup ústředního kontaktního orgánu

(1) Ústřední kontaktní orgán předá zprávu po-
dle zemí za nadnárodní skupinu podniků kontakt-
nímu místu státu nebo jurisdikce, ze kterých je člen-
ská entita této skupiny uvedená v této zprávě a které
byly pro dané vykazované účetní období státem vy-
měňujícím zprávy podle zemí. Zprávu podle zemí za
nadnárodní skupinu podniků předá také kontakt-
nímu místu státu nebo jurisdikce, na jejichž území
vykonává ve stálé provozovně činnost část členské
entity této skupiny uvedená ve zprávě, pokud tento
stát nebo jurisdikce byly pro dané vykazované účetní
období státem vyměňujícím zprávy podle zemí.

(2) Zpráva podle zemí za nadnárodní skupinu
podniků se předá do 15 měsíců od konce vykazova-
ného účetního období této skupiny. V případě, že
lhůta pro podání oznámení skončí později, předá
ústřední kontaktní orgán zprávu podle zemí za tuto
skupinu bezodkladně.

(3) Ústřední kontaktní orgán předá kontaktním
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místům všech jiných členských států informaci
o tom, že nejvyšší mateřská entita nadnárodní sku-
piny podniků odmítla poskytnout součinnost české
členské entitě této skupiny.“.

21. V příloze č. 2 se v oddílu V čl. C slovo
„jedním“ nahrazuje slovem „jednou“.

22. V příloze č. 2 se v oddílu V čl. D bodě 2
a v oddílu VI bodě 2 na konci textu písmene a) do-
plňují slova „uplatňujícího společný standard pro
oznamování“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Oznámení podle § 13zl odst. 1 zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nepodává česká členská
entita nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší
mateřskou entitou této skupiny, za vykazované
účetní období začínající před 1. lednem 2016.

2. Oznámení podle § 13zl odst. 2 zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, nepodává česká členská
entita nadnárodní skupiny podniků, která není nej-
vyšší mateřskou entitou této skupiny, za vykazované
účetní období začínající před
a) 1. lednem 2016 v případě, že jde o zastupující

mateřskou entitu této skupiny,

b) 1. lednem 2017 v ostatních případech.

3. Ohlášení podle § 13zn zákona č. 164/2013
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, za vykazované účetní období podle
bodu 1 nebo 2, které skončí do 31. října 2017, se
podává do 31. října 2017.

4. Ústřední kontaktní orgán předá zprávu po-
dle zemí za nadnárodní skupinu podniků za vykazo-
vané účetní období začínající v roce 2016 do 18 mě-
síců od konce tohoto období.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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306

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2017

o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací
s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13zi odst. 5
zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při
správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 305/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické vý-
měny informací s jiným státem vzor zprávy podle
zemí a pokyny k jejímu vyplnění.

§ 2

Vzor zprávy podle zemí a pokyny
k jejímu vyplnění

(1) Vzor zprávy podle zemí je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pokyny k vyplnění zprávy podle zemí jsou
uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2017
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2017 Sb.
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