Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 128

Rozeslána dne 7. listopadu 2017

Cena Kč 48,–

O B S A H:
364. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky
za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu
sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
365. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
367. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
368. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
369. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 4. listopadu 2017
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364
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek,
který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik,
ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

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

Čl. I

2. V § 3 odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a 4“.

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské
Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik, ve znění
zákona č. 121/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 a které řádně a včas uplatnilo
nárok podle § 5 odst. 1, před tím, než bylo o jeho
nároku rozhodnuto nebo než mu bylo vyplaceno
vypořádání, jsou oprávněnými osobami jeho děti,
pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
občany České republiky, a to každé z nich stejným
dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání v celé výši
podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.“.

3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nárok oprávněné osoby podle § 3 odst. 4
je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou
povinné osobě nejpozději do 30. června 2018, jinak
nárok zaniká.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 365 / 2017
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365
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU
ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon
práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna antidiskriminačního zákona
Čl. I
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 332/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1) a v návaznosti“ nahrazují slovy „Evropské
unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie3) a“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 3 znějí:
„1) Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000,
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení
v zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže
a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.
Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986
o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy
v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004,
kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze
dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU
ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné

3

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , včetně pomoci poskytované Úřadem práce České republiky“.
3. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují
slova „ , včetně začleňování do profesního života“.
4. V § 1 odst. 1 se na konci písmene i) doplňují
slova „ , včetně odborné přípravy“.
5. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tím není dotčena úprava stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného
pohybu pracovníků3).“.
6. V § 1 odst. 3 se za slova „tento zákon“ vkládají slova „nebo přímo použitelný předpis Evropské
unie v oblasti volného pohybu pracovníků3)“.
7. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo přímo použitelný předpis Evropské unie
v oblasti volného pohybu pracovníků3).“.
8. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , a dále v právních vztazích, ve kterých se
uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie
z oblasti volného pohybu pracovníků3), i z důvodu
státní příslušnosti“.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
V § 26 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
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řád, se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve kterých se
uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie
z oblasti volného pohybu pracovníků105).“.

Částka 128

„(8) Ochránce vykonává působnost ve věcech
práva na volný pohyb občanů Evropské unie
a Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků9) (dále jen „občané Evropské
unie“) v rozsahu podle § 21d10).

Poznámka pod čarou č. 105 zní:
„105) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

ČÁST TŘETÍ

„9) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
10

) Čl. 4 a čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních
usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.“.

Změna soudního řádu správního

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

Čl. III

2. Za § 21c se vkládá nový § 21d, který včetně
poznámky pod čarou č. 11 zní:

V § 35 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve kterých se
uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie
z oblasti volného pohybu pracovníků26).“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IV
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci
práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona
č. 198/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10
zní:

„§ 21d
(1) Za účelem naplňování práva volného pohybu občanů Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného
pohybu pracovníků11) ochránce
a) poskytuje metodickou pomoc občanům Evropské unie při podávání návrhů na zahájení řízení
z důvodů diskriminace,
b) provádí průzkumy a analýzy výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie,
c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv občanů
Evropské unie,
d) zveřejňuje aktuální informace o právech občanů
Evropské unie v češtině a alespoň jednom dalším úředním jazyce Evropské unie,
e) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými národními, zahraničními a mezinárodními subjekty.
(2) Úkoly podle odstavce 1 vykonává ochránce
i ve věcech práva na volný pohyb těch občanů
Evropské unie, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků11).
(3) Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí
přiměřeně § 15 a 16.

Částka 128
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ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. V

11

„ ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 366 / 2017
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366
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

a slova „odborná údržba“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technická kontrola“.

Čl. I

6. Nadpis § 65 zní: „Bezpečnostně technická
kontrola“.

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

7. V § 65 odst. 1 se slova „Odbornou údržbou“
nahrazují slovy „Bezpečnostně technickou kontrolou“ a slova „bezpečnostně technických kontrol
a dalších“ se zrušují.

1. V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro
jejichž zdravotnické prostředky provádí servis,
obsahující obchodní firmu nebo název osoby
a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení
bezpečnostně technické kontroly podle § 65
odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení
o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) od každého
výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě
od zplnomocněného zástupce daného výrobce
nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této
osoby výrobcem, a“.
2. V § 59 odst. 4 písm. b) se slova „odborná
údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně technická
kontrola“.
3. V § 59 odst. 4 písm. c) se na konci textu doplňuje slovo „stanovená“.
4. V § 61 odst. 2 se slovo „poučení“ nahrazuje
slovem „proškolení“, za slovo „výrobcem“ se vkládají slova „nebo jím pověřenou osobou, popřípadě
zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo
jím pověřenou osobou“ a na konci se doplňuje věta
„Poskytovatel zdravotních služeb, který používá
tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit
provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni
k jejich používání či obsluze.“.
5. V § 64 odst. 1 se slova „odborné údržby“
nahrazují slovy „bezpečnostně technických kontrol“

8. V § 65 odst. 2 se slova „odborné údržby“
nahrazují slovy „bezpečnostně technické kontroly“.
9. V § 65 odst. 3 se slova „Odborná údržba“
nahrazují slovy „Bezpečnostně technická kontrola“,
slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technické kontroly“ a slova „odborná
údržba“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technická
kontrola“.
10. V § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se za
slovo „servis“ vkládají slova „ , která provádí bezpečnostně technickou kontrolu,“.
11. V § 65 odst. 4 písm. a) se slova „odborná
údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně technická
kontrola“, slova „biotechnického asistenta,“ se zrušují a slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy
„bezpečnostně technických kontrol“.
12. V § 65 odst. 4 písm. b) se slova „odbornou
údržbu“ nahrazují slovy „bezpečnostně technickou
kontrolu“, slova „ , a to“ se zrušují a slova „osobou
autorizovanou výrobcem“ se nahrazují slovy „jím
pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou“.
13. V § 65 odst. 4 písm. c) se slova „odbornou
údržbu“ nahrazují slovy „bezpečnostně technickou
kontrolu“.
14. V § 65 odst. 4 písm. d) se slova „odborné
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údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technické
kontroly“.

21. V § 67 odst. 1 se za slova „ , který je“ vkládá
slovo „pevně“.

15. V § 65 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Po provedení bezpečnostně technické kontroly
musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník
provádějící bezpečnostně technickou kontrolu o této
kontrole pořídil písemný protokol.“, slova „vést a“
se nahrazují slovy „tento protokol“ a slova „evidenci
provedené odborné údržby po dobu“ se nahrazují
slovy „po celou dobu používání zdravotnického
prostředku, a dále po dobu“.

22. V § 90 odst. 1 se slova „odborné údržby“
nahrazují slovy „bezpečnostně technické kontroly“.
23. V § 90 odst. 2 se slovo „servis“ nahrazuje
slovy „bezpečnostně technickou kontrolu“ a za
slova „odst. 4“ se doplňují slova „nebo 5“.
24. V § 90 odst. 3 se slova „evidenci provedeného servisu“ nahrazují slovy „protokol o provedené
bezpečnostně technické kontrole“.

16. V § 65 odst. 6 se slovo „Požadavky“ nahrazuje slovy „Pokud není výrobcem stanoveno jinak,
požadavky“ a slova „odbornou údržbu“ se nahrazují
slovy „bezpečnostně technickou kontrolu“.

25. V § 90 odst. 4 se slovo „servis“ nahrazuje
slovem „opravu“.

17. V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „servis“ vkládají slova „ , která provádí
opravu,“.

„(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 neuchovává protokol o provedené opravě po zákonem
stanovenou dobu.“.

18. V § 66 odst. 2 písm. b) se za slovo „výrobcem,“ vkládají slova „nebo jím pověřenou osobou,
popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou“ a slova „a to
výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem“
se zrušují.
19. V § 66 odst. 3 se slova „nejméně 1 rok“
nahrazují slovy „po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu 1 roku“.
20. V § 66 odst. 4 se slovo „Požadavky“ nahrazuje slovy „Pokud není výrobcem stanoveno jinak,
požadavky“.

26. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
27. V § 90 odst. 6 písm. a) se slova „nebo 4“
nahrazují slovy „nebo 5“.
28. V § 90 odst. 6 písm. b) se za slova „odstavce 2“ doplňují slova „nebo 4“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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367
ZÁKON
ze dne 16. října 2017,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000
Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona
č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona
č. 203/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci nelze podat ústně do protokolu.“.
2. V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen „žadatel o dotaci“) žádané prostředky použít,“.
3. V § 14 odst. 3 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.
4. V § 14 odst. 3 písm. e) se za slovo „žadatel“
vkládají slova „o dotaci“.
5. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost
podávána.“.
6. V § 14 odst. 4 písm. c) se slova „nebo částku,
do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční
výpomoc poskytnuta“ zrušují.
7. V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).
8. V § 14 odst. 4 písm. i) se slova „na které se
nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek“ nahrazují slovy „na jejichž výběr se nevztahuje zákon
o zadávání veřejných zakázek“.
9. V § 14 se odstavec 5 včetně poznámek pod
čarou č. 15 a 15a a odkazů na tyto poznámky pod
čarou zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.
10. V § 14 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „7 a 8“ se nahrazují slovy „6 a 7“.
11. V § 14 se odstavec 12 zrušuje.
12. V § 14e odst. 1 větě první, § 14f odst. 1
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písm. b) a v § 14f odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

(4) Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že

13. V § 14e odst. 1 větě druhé a v § 14f odst. 3
písm. a) se text „písm. k)“ nahrazuje textem
„písm. j)“.

a) žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,

14. Za § 14f se vkládají nové § 14g až 14q, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 14g
Vedení řízení
Řízení vede poskytovatel. Poskytovatel může
některé činnosti přenést na právnickou osobu nebo
jinou organizační složku státu veřejnoprávní smlouvou; pro postup se použije § 160 správního řádu
obdobně. Nelze však převést vyhlášení výzvy podle
§ 14j a vydání rozhodnutí.
§ 14h
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti
Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zcela zamítá,
lze doručit veřejnou vyhláškou, a to pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 14i
Účastník řízení
Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze žadatel o dotaci.
§ 14j
Výzva k podání žádosti
(1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah výzvy
musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před
uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, popřípadě
další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit,
a informace o podkladech podle § 14 odst. 3 písm. f).
(2) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci dále obsahuje
informace o možnosti postupu podle § 14k odst. 1,
3 a 4, § 14l a 14p.
(3) K žádosti o dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě k podání žádosti,
c) žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění podle § 14k
odst. 1.
§ 14k
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů
a úprava žádosti
(1) Trpí-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vadami, vyzve poskytovatel v případě, že to výslovně uvedl ve výzvě podle
§ 14j, žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu
poskytne přiměřenou lhůtu.
(2) Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě
podle odstavce 1, poskytovatel řízení zastaví.
(3) Pokud to výslovně uvedl ve výzvě podle
§ 14j, může poskytovatel kdykoliv v průběhu řízení
vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů
nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,
k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou
lhůtu.
(4) Pokud to výslovně uvedl ve výzvě podle
§ 14j, může poskytovatel žadateli o dotaci doporučit
úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci
tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.
§ 14l
Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel
o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci, poskytovatel řízení zastaví, není-li ve výzvě podle § 14j stanoveno jinak.
§ 14m
Rozhodnutí
(1) Poskytovatel rozhodnutím
a) zcela poskytne dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc,
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b) zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci, nebo

odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního
řádu.

c) dotaci nebo návratnou finanční výpomoc zčásti
poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

(2) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního
řádu.“.

(2) Je-li dotace nebo návratná finanční výpomoc zcela nebo zčásti poskytnuta, obsahuje výroková část rozhodnutí náležitosti uvedené v § 14
odst. 4 písm. c) až h) a může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. i) a j) a v § 14
odst. 5 až 7.
§ 14n
Lhůta pro vydání rozhodnutí
(1) Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci zcela zamítá, poskytovatel vydá nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční prostředky na základě výzvy podle § 14j poskytnuty.
(2) Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci je považován za
den poskytnutí veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu.
§ 14o
Změna rozhodnutí
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m může
poskytovatel rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci
o změně práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4
písm. c), e) až j).
§ 14p
Nové rozhodnutí
Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla pravomocně zcela nebo
zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému
rozhodnutí může předcházet postup upravený
v § 14k odst. 3 a 4.

15. V § 17 se za slovo „žadatelem“ vkládají
slova „o dotaci“.
16. V § 24 odst. 8 se za slova „podle odstavce 1“ doplňuje čárka a slova „podle odst. 4“.
17. V § 26 odst. 2 větě třetí se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
18. V § 27 odst. 1 větě první se slova „a nepředvídaných“ nahrazují slovy „ , avšak v zákoně o státním rozpočtu neobsažených“.
19. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo „8“ nahrazuje
číslem „7“.
20. V § 44a odst. 4 písm. a) a v § 44a odst. 5 se
číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
21. V § 75 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje
číslem „9“.
22. V § 77 odst. 1 větě druhé se text „§ 14
odst. 13“ nahrazuje textem „§ 14o“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci v případech, kdy žádost o dotaci
nebo návratnou finanční výpomoc byla podána
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vztah ke správnímu řádu

2. O žádostech podaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se rozhoduje podle zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, i tehdy, byla-li výzva
k podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zveřejněna přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

(1) V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci se nepoužije ustanovení § 37
odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80

3. Poskytovatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o možnosti postupu

§ 14q
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ČÁST TŘETÍ

podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/
/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud poskytovatel informaci
nezveřejní, postupuje se podle výzvy zveřejněné
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. III
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona
č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 6 písmeno c) zní:
„c) doručením žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,
žádostí o platbu, změnových hlášení a dalších
obdobných dokumentů,“.
2. V § 18 se doplňují odstavce 18 a 19, které
znějí:
„(18) Dokument podle odstavce 6 písm. c) se
považuje za doručený okamžikem, kdy se do monitorovacího systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup
k dokumentu.
(19) Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.“.
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Změna zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Čl. IV
V § 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění
zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 194/2016 Sb., se
doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Na poskytnutí účelové podpory podle tohoto zákona, s výjimkou účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, se nepoužijí ustanovení § 14g až 14q rozpočtových pravidel.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního
prostředí České republiky
Čl. V
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona
č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 41/2015 Sb., se mění
takto:
V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pro vydání rozhodnutí, kterým je žádost
podle odstavce 3 zcela zamítnuta, nebo kterým je
žádosti zčásti vyhověno a ve zbytku je zamítnuta,
se přiměřeně použijí ustanovení právního předpisu
upravujícího poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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368
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
6. V § 4a odst. 4 písm. a) se za slovo „výměru“
vkládá slovo „celkové“.
7. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které včetně
poznámky pod čarou č. 41 zní:
„f) výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241).

Čl. I
41

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení
bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády
č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 49/
/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. d) a v § 4 odst. 2 písm. d)
se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
2. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.“.
3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

) Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/
/2008.“.

8. V poznámce pod čarou č. 15 se slova
„Čl. 103u odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
v platném znění.“ zrušují.
9. V poznámce pod čarou č. 16 se slova
„Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném
znění.“ zrušují.
10. Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení

4. V § 4a odst. 2 písm. e) a v § 5 odst. 3
písm. d) se slovo „a“ zrušuje.

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

5. V § 4a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

Účinnost

„f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2017.

„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.“.

Čl. III

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Sbírka zákonů č. 369 / 2017

Částka 128

Strana 3965

369
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. listopadu 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 4. listopadu 2017

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových
voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb.
se dne 4. listopadu 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

6

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

2 239

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

1 047

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
v tom podle volebních stran:
88

NEZÁVISLÍ

90

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

36
2
34

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.
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