Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 72

Rozeslána dne 17. června 2016

Cena Kč 100,–

O B S A H:
189. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
190. Z á k o n , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
191. Z á k o n o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
192. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
193. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
194. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
195. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
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189
ZÁKON
ze dne 26. května 2016,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.,
a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona
č. 254/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku
činí za kalendářní měsíc

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.
2. V § 13 odst. 2 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ ; osobě, u které bylo provedeno
sociální šetření v průběhu hospitalizace podle § 25
odst. 1 věty druhé, může být příspěvek přiznán nejdříve ode dne, kdy příslušné krajské pobočce Úřadu
práce bylo doručeno oznámení a potvrzení podle
§ 21 odst. 1 písm. e)“.
3. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně
poznámky pod čarou č. 64 znějí:
„e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce
Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho
nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková
péče64) pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,
f) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce
Úřadu práce propuštění ze zdravotnického zařízení lůžkové péče v případech uvedených
v písmenu e), a to ve lhůtě 5 dnů.

a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí
za kalendářní měsíc
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

64

) § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb.“.

4. V § 25 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Sociální šetření podle věty první provádí příslušná
krajská pobočka Úřadu práce také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové
péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho
nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tu-
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též nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než
60 dnů; podmínkou je, že tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e).“.
5. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; to neplatí, je-li osobě poskytována
v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně
u více poskytovatelů zdravotních služeb následná
nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc
nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato
skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21
odst. 1 písm. e)“.
6. Za § 82a se vkládá nový § 82b, který zní:
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vypovědět smlouvu o poskytování pobytové sociální
služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, je poskytovatel
sociální služby povinen oznámit tuto skutečnost ve
lhůtě 24 hodin soudu, v jehož obvodu je zařízení
sociálních služeb, ve kterém se tato osoba nachází.
(2) Oznámení soudu o podezření na nepřípustnost držení osoby v zařízení sociálních služeb může
učinit každý.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen
o oznámení soudu podle odstavce 1 informovat bez
zbytečného odkladu toho, kdo za osobu uzavřel
smlouvu o poskytování pobytové sociální služby.

„§ 82b
§ 91c

Registrující orgán je oprávněn provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li
skutečnosti tomu, že u těchto osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování.“.

Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci
o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální
službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a,
a o případech uvedených v § 91b odst. 1. V evidenci
jsou vedeny tyto údaje:

7. Za § 91 se vkládají nové § 91a až 91c, které
znějí:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,

„§ 91a

b) datum zahájení poskytování pobytové sociální
služby,

(1) Opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle § 91 odst. 6,
může za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních
služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu
a její změny pouze v případě, že
a) neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení
nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné
poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit
mírnějším a méně omezujícím opatřením.
(2) Podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a)
posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností
na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.

c) jméno, popřípadě jména, příjmení opatrovníka
a adresa pro doručování nebo označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
uzavřel smlouvu o poskytování pobytové
sociální služby podle § 91a,
d) datum a četnost projevených vážně míněných
nesouhlasů osoby s poskytováním pobytové sociální služby, včetně popisu situace,
e) záznam o splnění povinnosti oznámit soudu
podle § 91b odst. 1 skutečnost, že osoba projevila vážně míněný nesouhlas s poskytováním
pobytové sociální služby, a
f) popis vyřešení situace.“.
8. V § 97 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c.“.
9. V § 107 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) nevede evidenci podle § 91c.“.

§ 91b
(1) V případě, kdy osoba, která není schopna

10. V § 107 odst. 5 písm. b) se slova „p) a odstavce 4“ nahrazují slovy „p) a r) a odstavce 4“.
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11. V § 107 odst. 5 písm. f) se částka
„1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

b) nahlížet do dokumentace vedené zařízením
sociálních služeb,

12. V § 108 odst. 4 písm. d) bodě 3 se slova „o) a p)“ nahrazují slovy „o), p) a r)“.

c) hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení
sociálních služeb poskytovány pobytové
sociální služby, bez přítomnosti jiných osob,

Čl. II

d) požadovat od zaměstnanců poskytovatele
sociálních služeb a dalších osob podílejících se
na péči o osoby, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové sociální
služby, potřebná vysvětlení.“.

Přechodná ustanovení
1. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví
částky příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
1. srpna 2016, bez žádosti. O změně výše příspěvku
na péči se učiní záznam do spisu.
2. Příspěvek na péči ve výši podle § 11 odst. 1
a 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne 1. srpna 2016, náleží poprvé od splátky náležející
za měsíc srpen 2016.

2. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Rozhodl-li soud podle § 84a, je povinen
nejpozději do 3 měsíců přezkoumat, zda opatrovník
učinil kroky k nápravě, a to i opakovaně, pokud k nápravě nedošlo. Za tím účelem si zejména opatří vyjádření názoru člověka, o jehož nepřípustném držení
v zařízení sociálních služeb bylo rozhodnuto.“.

3. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc
srpen 2016 příjemcům příspěvku na péči písemné
sdělení o změně výše příspěvku na péči podle bodu 1 věty první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

3. V části druhé hlavě I dílu 4 oddíl 3 včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

4. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 108/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 84

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. III
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., se mění
takto:
1. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„O d d í l 3
Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení
v zařízení sociálních služeb

Účastníkem je také opatrovník člověka, o jehož
držení v zařízení sociálních služeb má být v řízení
jednáno, a poskytovatel sociálních služeb.
§ 84a
(1) V případě, že poskytovatel pobytové
sociální služby neučiní oznámení podle zákona upravujícího sociální služby, jsou umístěný člověk nebo
jeho zákonný zástupce oprávněni podat návrh na
zahájení řízení.
(2) Soud je povinen věc projednat a rozhodnout
nejpozději do 45 dnů ode dne zahájení řízení.

„(3) Pro účely zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb je státní zastupitelství oprávněno

(3) Dospěje-li soud k závěru, že nejsou splněny
podmínky poskytování pobytové sociální služby bez
souhlasu podle jiného právního předpisu7), rozhodne o nepřípustnosti dalšího držení člověka v zařízení pobytové sociální služby.

a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení
sociálních služeb,

(4) Soud provede důkazy potřebné pro posouzení přípustnosti dalšího držení člověka v zařízení
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sociálních služeb; k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, ošetřujícího lékaře, zaměstnance
v zařízení sociálních služeb, kteří poskytují sociální
služby umístěnému člověku, a další osoby, o jejichž
vyslechnutí člověk, o jehož držení v zařízení sociálních služeb má být rozhodnuto, požádá, a vyzve
osoby vykonávající odbornou činnost v sociálních
službách podle jiného právního předpisu8) k podání
písemné zprávy, jejímž obsahem jsou zejména informace o podmínkách a okolnostech držení v zařízení
sociálních služeb, včetně hodnocení, zda nezbytnou
péči o člověka lze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Je-li to nezbytné, soud přizve i další
odborníky.
(5) Vyslovil-li soud nepřípustnost dalšího
držení člověka v zařízení sociálních služeb, doručí
toto rozhodnutí do 24 hodin od jeho vydání umístěnému člověku, dále jeho zástupci, opatrovníkovi pro
řízení, poskytovateli sociálních služeb, Ministerstvu
práce a sociálních věcí, soudu příslušnému pro řízení
ve věcech opatrovnictví člověka a obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má
tento člověk místo trvalého nebo hlášeného pobytu.
Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí
seznámit a měl je k dispozici. Soudu příslušnému
pro řízení ve věcech opatrovnictví člověka bude rozhodnutí doručeno i v případě, že bude vyslovena
přípustnost držení člověka v zařízení sociálních služeb.
(6) Ustanovení § 66, 68, 69, 71 až 74 se použijí
obdobně.
§ 84b
Vyslovil-li soud, že držení člověka v zařízení
sociálních služeb je přípustné, nebo zastavil-li řízení,
může být řízení ze stejných důvodů zahájeno až po
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým
byla vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení
sociálních služeb nebo kterým bylo řízení zastaveno.
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Čl. IV
Přechodné ustanovení
Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. srpna 2016 se dokončí podle
§ 84 zákona č. 292/2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem 1. srpna 2016.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl. V
V § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění zákona č. 303/
/2013 Sb. a zákona č. 60/2014 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) na žádost pacienta, kterému poskytuje následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro tutéž nemoc nebo úraz trvající, včetně následné
nebo dlouhodobé lůžkové péče poskytované
předchozími poskytovateli, nepřetržitě déle
než 60 dnů, vydat písemné potvrzení o této skutečnosti, a to pro účely řízení o příspěvku na
péči podle zákona o sociálních službách,
h) umožnit sociálním pracovníkům Úřadu práce
České republiky – krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu a sociálním pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí
provést u pacienta uvedeného v písmenu g)
sociální šetření pro účely řízení o příspěvku na
péči podle zákona o sociálních službách a sdělit
těmto pracovníkům informace nezbytné pro
toto šetření; tím nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

7

) § 91a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 189/2016 Sb.

8

) § 92 a 115 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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190
ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní službě
Čl. I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015
Sb., zákona č. 26/2016 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,“.
2. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) člena Rady Energetického regulačního úřadu,“.
3. V § 33 odst. 1 písmeno q) zní:
„q) předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,“.
4. V § 33 odst. 1 písmeno q) zní:
„q) člena Rady Energetického regulačního úřadu,“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení
Čl. II
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona

č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
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1. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 8 zní:

1. V § 36 písmeno zc) zní:
„zc) předsedy Energetického regulačního
Energetický regulační úřad,“.
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úřadu

2. V § 36 písmeno zb) zní:
„zb) členů Rady Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad,“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na sociální
zabezpečení
Čl. III
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/
/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/
/2016 Sb., se mění takto:

„8. členové vlády, prezident, viceprezident
a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního
úřadu, členové Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr,
zástupce finančního arbitra, Veřejný
ochránce práv a zástupce Veřejného
ochránce práv,“.
2. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 8 zní:
„8. členové vlády, prezident, viceprezident
a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný
ochránce práv a zástupce Veřejného
ochránce práv,“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IV
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
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č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014
Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) prezident republiky, členové vlády, prezident,
viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního
úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, předseda Energetického regulačního
úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,“.
2. V § 5 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) prezident republiky, členové vlády, prezident,
viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního
úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Částka 72

Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 25 odst. 1 písmeno n) zní:
„n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního
úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem
finančního arbitra,“.
2. V § 25 odst. 1 písmeno n) zní:
„n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Rady Energetického regulačního
úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem
finančního arbitra,“.

Čl. V

ČÁST ŠESTÁ

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007

Změna zákona o střetu zájmů
Čl. VI
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona
č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
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„g) předseda Energetického regulačního úřadu,“.
2. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) člen Rady Energetického regulačního úřadu,“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se
mění takto:

„10. členové vlády, prezident, viceprezident
a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů, členové
Rady Českého telekomunikačního úřadu,
finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o podporovaných
zdrojích energie
Čl. VIII
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona
č. 107/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává Úřad. O rozkladu proti
rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje předseda
Úřadu.“.
2. V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává Úřad. O rozkladu proti
rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje Rada
Úřadu.“.

1. V § 5 písm. a) bod 10 zní:
„10. členové vlády, prezident, viceprezident
a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady
Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,
Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,“.
2. V § 5 písm. a) bod 10 zní:
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ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu
2 a bodu 4, části druhé čl. II bodu 2, části třetí čl. III
bodu 2, části čtvrté čl. IV bodu 2, části páté čl. V bodu 2, části šesté čl. VI bodu 2, části sedmé čl. VII
bodu 2 a části osmé čl. VIII bodu 2, která nabývají
účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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191
ZÁKON
ze dne 25. května 2016
o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ
REPUBLIKY

(2) Hraničním přechodem je prostor na mezinárodním letišti2) určený k překračování vnějších
hranic3).
HLAVA II
HRANIČNÍ PŘECHOD
NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

HLAVA I

§3

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Závazné stanovisko

§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) ochranu státních
hranic České republiky (dále jen „hranice“) proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“)
a Policie České republiky (dále jen „policie“) v této
oblasti státní správy.
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) členským státem stát, který uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu,
b) vnějším letem let z území členského státu na
území jiného než členského státu, let z území
jiného než členského státu na území členského
státu nebo let s mezipřistáním na území jiného
než členského státu.

Ministerstvo při vydání závazného stanoviska
v řízení o stanovení druhu letiště jako mezinárodního, v řízení o změně druhu letiště na druh mezinárodního letiště a v řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště2) posuzuje letiště z hlediska ochrany hranic, zejména s ohledem na splnění bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.
§4
Zřízení hraničního přechodu
(1) Ministerstvo rozhoduje o zřízení hraničního
přechodu na žádost provozovatele mezinárodního
letiště. Účastníkem tohoto řízení je pouze žadatel.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat
údaj o předpokládaném počtu osob odbavených na
vnějších letech v prvním roce po zřízení hraničního
přechodu na tomto mezinárodním letišti.
(3) Nejsou-li splněny bezpečnostní podmínky
uvedené v § 5 odst. 1 až 3 a 5, ministerstvo žádost
zamítne.

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v platném znění.

2

) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie
o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v platném znění.
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(4) Ministerstvo uveřejňuje sdělením ve Sbírce
zákonů seznam hraničních přechodů.
§5
Bezpečnostní podmínky pro mezinárodní letiště
(1) Na mezinárodním letišti, na němž se na
vnějších letech odbaví méně než 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a) přijmout provozní opatření k zajištění oddělení
cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících a
b) zajistit místnost pro provádění hraniční kontroly.
(2) Na mezinárodním letišti, na němž se na
vnějších letech odbaví alespoň 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a) přijmout provozně technická opatření k oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních
cestujících,
b) vytvořit podmínky k provádění hraniční kontroly, včetně podmínek k provádění kontroly
na vnitřních letech v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic3), a
c) zajistit místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.
(3) Na mezinárodním letišti, na němž se na
vnějších letech odbaví alespoň 1 000 000 osob v kalendářním roce, musí dále jeho provozovatel vymezit
vhodný prostor pro zřízení
a) přijímacího střediska podle zákona o azylu
a přenechat jej ministerstvu k bezplatnému užívání a
b) policejní cely podle zákona o Policii České republiky a přenechat jej policii k bezplatnému
užívání.
(4) Ministerstvo hradí náklady spojené s provozem přijímacího střediska uvedeného v odstavci 3
písm. a). Policie hradí náklady spojené s provozem
policejní cely uvedené v odstavci 3 písm. b).
(5) Na vojenské letiště, na kterém je provozována také civilní letecká doprava, se vztahují podmínky uvedené v odstavci 1.
(6) Podmínky uvedené v odstavci 2 nebo 3 musí mezinárodní letiště splnit nejpozději do 30. června
roku, který následuje po kalendářním roce, v němž
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bylo na mezinárodním letišti dosaženo uvedeného
počtu odbavených osob na vnějších letech.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou provozní
a provozně technické podmínky k oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících, podmínky k provádění hraniční kontroly a dalších souvisejících úkonů a vybavení místnosti pro cizince,
kterým byl odepřen vstup na území České republiky.
§6
Uzavření hraničního přechodu
(1) Ministerstvo kontroluje dodržování bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.
(2) Pokud byly při kontrole podle odstavce 1
zjištěny nedostatky, které závažně ohrožují provádění ochrany vnějších hranic, a provozovatel mezinárodního letiště tyto nedostatky ve lhůtě stanovené
ministerstvem neodstraní, ministerstvo rozhodne
o uzavření hraničního přechodu.
(3) Ministerstvo rozhodne o uzavření hraničního přechodu také tehdy, pokud provozování hraničního přechodu představuje vážné ohrožení vnitřního pořádku, bezpečnosti, obrany státu nebo života
a zdraví osob.
(4) Rozhodnutí vydané na základě důvodu uvedeného v odstavci 3 může být prvním úkonem v řízení. Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
(5) Účastníkem řízení o uzavření hraničního
přechodu je pouze provozovatel mezinárodního letiště.
(6) Odpadnou-li důvody, pro které ministerstvo hraniční přechod uzavřelo, ministerstvo na žádost provozovatele mezinárodního letiště nebo
z moci úřední rozhodnutí vydané podle odstavce 2
nebo 3 zruší.
(7) Ministerstvo zašle stejnopis pravomocného
rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 6 Úřadu pro civilní
letectví a v případě vojenského letiště také Ministerstvu obrany.
§7
Zrušení hraničního přechodu
(1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení
hraničního přechodu
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a) na žádost provozovatele mezinárodního letiště,
nebo
b) z moci úřední, pokud
1. je hraniční přechod uzavřen podle § 6 nejméně po dobu 6 měsíců, nebo
2. rozhodnutí o změně nebo zrušení druhu
mezinárodního letiště nabylo právní moci
nebo došlo k zániku účinků rozhodnutí
o stanovení druhu letiště.
(2) Žádost podle odstavce 1 písm. a) ministerstvo posoudí z hlediska ochrany hranic. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, určí v rozhodnutí den, ke
kterému se hraniční přechod zrušuje.
(3) Rozhodnutí vydané podle odstavce 1
písm. b) bodu 2 může být prvním úkonem v řízení.
(4) Ministerstvo zašle stejnopis pravomocného
rozhodnutí o zrušení hraničního přechodu Úřadu
pro civilní letectví a v případě vojenského letiště také
Ministerstvu obrany.
HLAVA III
OCHRANA VNĚJŠÍCH HRANIC
§8
Povinnosti velitele letadla
(1) Velitel letadla na vnějším letu jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy
je v souladu se Schengenským hraničním kodexem
povinen předat před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán a údaje o cestujících v rozsahu stanoveném v odstavci 2.
(2) Údaji o cestujících se rozumí jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu všech cestujících.
§9
Povinnosti provozovatele letiště
(1) Provozovatel mezinárodního letiště, na
němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, je
povinen oznámit Ředitelství služby cizinecké policie
údaje o plánovaném vnějším letu nejpozději 24 hodin
před příletem na jím provozované mezinárodní letiště nebo odletem z tohoto letiště. Připadá-li přílet
nebo odlet podle věty první na sobotu, neděli nebo svátek, činí lhůta pro oznámení údajů nejméně 48 hodin.
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(2) Údaji o plánovaném letu se rozumí
a) poznávací značka letadla,
b) údaj o místu a plánovaném čase odletu a příletu
a
c) počet členů posádky a počet cestujících.
(3) Dojde-li ke změně letiště příletu letadla na
vnějším letu na území České republiky, je provozovatel letiště skutečného příletu, není-li na něm zřízen
inspektorát cizinecké policie, povinen v provozní
době letiště bezodkladně informovat Ředitelství
služby cizinecké policie o této změně; mimo provozní dobu letiště je povinen tak učinit bezodkladně
poté, co se o této skutečnosti dozví.
(4) Provozovatel mezinárodního letiště, na
němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, je
povinen v provozní době letiště bezodkladně informovat Ředitelství služby cizinecké policie o přistání
nebo odletu letadla na vnějším letu, který nemohl být
oznámen podle odstavců 1 a 2; mimo provozní dobu
letiště je povinen tak učinit bezodkladně poté, co se
o této skutečnosti dozví.
(5) Provozovatel vnitrostátního letiště je povinen v provozní době letiště bezodkladně informovat
Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo
odletu letadla na vnějším letu; mimo provozní dobu
letiště je povinen tak učinit bezodkladně poté, co se
o této skutečnosti dozví.
(6) Provozovatel letiště informuje Ředitelství
služby cizinecké policie podle odstavců 3 až 5 na
základě údajů sdělených velitelem letadla na vnějším
letu nebo údajů a skutečností, které jsou mu jinak
známy.
(7) Provozovatel mezinárodního letiště, na
němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, a provozovatel vnitrostátního letiště je povinen na žádost
Ředitelství služby cizinecké policie umožnit přístup
k záznamům o příletech a odletech letadel.
(8) Provozovatel mezinárodního letiště, na
němž je zajištěna místnost pro cizince, kterým byl
odepřen vstup na území České republiky, je povinen
strpět, aby po dobu nezbytně nutnou tuto místnost
užíval cizinec, kterému byl odepřen vstup na území
České republiky po příletu na
a) toto mezinárodní letiště, nebo
b) na jiné letiště, kde není zřízena místnost pro
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cizince, kterým byl odepřen vstup na území
České republiky.
§ 10
Oprávnění policie při ochraně
vnějších hranic
(1) Ochranu vnějších hranic zajišťuje policie.
(2) Při hraniční kontrole je příslušník policie
(dále jen „policista“) oprávněn provést prohlídku letadla a zavazadel, nahlížet do palubního deníku letadla, a je-li to třeba ke zjištění skutečností, které jsou
důvodem pro odepření vstupu cizinci na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, provést prohlídku osoby.
Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví
a lze ji provádět s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této
osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby
a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky.
HLAVA IV
DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY
VNITŘNÍCH HRANIC
§ 11
Opatření vlády
(1) Vláda může opatřením obecné povahy dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic.
(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
stanoví časový a územní rozsah dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a způsob provádění
ochrany vnitřních hranic.
(3) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
může dále stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze v místě a v době v něm určených.
(4) V případě, že vydání opatření obecné povahy podle odstavce 1 předcházelo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic mimořádným
opatřením podle § 12 odst. 1 a toto mimořádné opatření nepozbylo platnosti, vláda opatřením obecné
povahy podle odstavce 1 mimořádné opatření zruší.
(5) Odpadnou-li důvody pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle odstavce 1,
vláda jej zruší opatřením obecné povahy.
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§ 12
Mimořádné opatření ministerstva
(1) V případě bezprostřední vážné hrozby pro
veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost může ministerstvo mimořádným opatřením dočasně znovu
zavést ochranu vnitřních hranic. Mimořádné opatření ministerstva je opatřením obecné povahy.
(2) Mimořádné opatření ministerstva stanoví
časový a územní rozsah dočasného znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic a způsob provádění ochrany vnitřních hranic.
(3) Mimořádné opatření ministerstva může dále
stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze
v místě a v době v něm určených.
(4) Odpadnou-li důvody pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle odstavce 1,
ministerstvo mimořádné opatření zruší opatřením
obecné povahy.
(5) Mimořádné opatření ministerstva pozbývá
platnosti nejpozději 5 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti.
§ 13
Zvláštní ustanovení o vydávání opatření
obecné povahy
(1) Na opatření obecné povahy podle tohoto
zákona se § 172 správního řádu nepoužije.
(2) Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou ministerstva.
(3) Informace o opatření obecné povahy se uveřejňuje v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání. Každý, kdo provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na
základě žádosti ministerstva neprodleně a bez
úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informaci o opatření obecné povahy. Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy
o opatření obecné povahy v titulkové podobě. Stejným způsobem se uveřejňuje informace o zrušení
opatření obecné povahy.
(4) Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u ministerstva.
(5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem v něm uvedeným nebo okamžikem vyvěšení.
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§ 14
Oprávnění policie při dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic
(1) Ochranu vnitřních hranic zajišťuje policie.
(2) Za účelem ochrany vnitřních hranic může
policista provést kontrolu na nejbližším místě od
vnitřních hranic, které je vhodné pro provedení kontroly. Při této kontrole je policista oprávněn zastavit
dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, provést prohlídku zavazadel, a je-li to třeba ke zjištění
skutečností, které jsou důvodem pro odepření
vstupu cizinci na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
provést prohlídku osoby. Prohlídku osoby provádí
osoba stejného pohlaví a lze ji provádět s využitím
přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této osoby včetně prohlídky
oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba
u sebe v době prohlídky.
(3) Za účelem ochrany vnitřních hranic je policista do vzdálenosti 10 kilometrů od vnitřních hranic
oprávněn vstupovat na jiný než veřejně přístupný
pozemek v součinnosti s jeho vlastníkem nebo
oprávněným uživatelem; je-li to nezbytně nutné
k plnění úkolů souvisejících s ochranou hranic
a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze na tyto pozemky
vstupovat bez součinnosti s vlastníkem nebo oprávněným uživatelem.
§ 15
Umístění bezpečnostního prostředku k zabránění
nedovolenému překračování vnitřních hranic
(1) Při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je policie oprávněna použít technický
prostředek zabraňující nedovolenému překračování
vnitřních hranic dopravními prostředky (dále jen
„bezpečnostní prostředek“).
(2) Policie je oprávněna umísťovat bezpečnostní
prostředek ve vzdálenosti do 50 metrů od vnitřních
hranic. Vyžadují-li to přírodní, technické nebo bezpečnostní okolnosti, lze tak učinit i nad tuto vzdálenost, nejvýše však do vzdálenosti 1 kilometru od
vnitřních hranic.

4
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(3) Před umístěním bezpečnostního prostředku
je policie povinna vyrozumět vlastníka pozemku
o tomto záměru a poučit ho o právech a povinnostech, které mu umístěním bezpečnostního prostředku vznikají.
(4) V hraničním pruhu4) se bezpečnostní prostředek umísťuje jen výjimečně.
(5) Bezpečnostní prostředek, pokud to jeho
charakter dovoluje, se označuje nápisem „Majetek
Policie České republiky, jeho zničení, poškození, neoprávněné přemístění nebo neoprávněné odstranění
se trestá“.
(6) Každý je povinen zdržet se činnosti, kterou
může znemožnit nebo ztížit umístění bezpečnostního prostředku nebo takový prostředek zničit, poškodit, neoprávněně přemístit nebo neoprávněně odstranit.
§ 16
Náhrada majetkové újmy a úplata
za omezení vlastnického práva
(1) Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku
má právo na náhradu majetkové újmy, která mu
vznikla v důsledku umístění bezpečnostního prostředku, pokud není možné pozemek uvést do původního stavu. Náhradu majetkové újmy poskytuje
ministerstvo, u něhož je nutno toto právo uplatnit do
60 dnů ode dne jejího vzniku, jestliže jde o újmu na
polních kulturách, nebo v ostatních případech
do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak toto právo
zaniká.
(2) Jestliže je vlastník nebo oprávněný uživatel
pozemku omezen umístěním bezpečnostního prostředku v obvyklém užívání pozemku, má právo na
přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za
omezení poskytuje ministerstvo, u něhož je nutno
toto právo uplatnit do 1 roku ode dne oznámení
o umístění bezpečnostního prostředku na pozemku,
jinak toto právo zaniká.
(3) Pokud bylo právo podle odstavce 1 nebo 2
uplatněno u nepříslušného orgánu veřejné moci, postoupí tento orgán žádost poškozeného ministerstvu.
Účinky uplatnění jsou v tomto případě zachovány.

) Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o státních hranicích).
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(4) Nedojde-li k dohodě o náhradě majetkové
újmy nebo o náhradě za omezení užívání pozemku
do 3 měsíců ode dne podání návrhu na uzavření dohody ministerstvem nebo uplatnění práva na náhradu vlastníkem nebo oprávněným uživatelem pozemku, lze se náhrady domáhat u soudu.
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 17
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 15 odst. 6 úmyslně znemožní nebo
ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo
úmyslně takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.
(2) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na
území České republiky nebo vycestovává z území
České republiky přes vnější hranice, se dopustí přestupku tím, že v rozporu se Schengenským hraničním kodexem
a) překročí vnější hranice mimo hraniční přechod,
nebo
b) se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu.
(3) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na
území České republiky nebo vycestovává z území
České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, se dopustí
přestupku tím, že
a) překročí vnitřní hranice mimo místo určené
k překračování vnitřních hranic,
b) překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než stanovené
době, nebo
c) se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném
k překračování vnitřních hranic.
(4) Velitel letadla se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 1 nepředá před odletem
Ředitelství služby cizinecké policie letový plán
nebo údaje o cestujících,
b) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než člen-
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ského státu odletem z přistávací plochy na
území České republiky, která není součástí
mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel souhlas od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní
správy České republiky, pokud muselo letadlo
z důvodů vyšší moci, bezprostředního nebezpečí nebo na pokyn správního úřadu přistát na
takové přistávací ploše, nebo
c) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než členského státu odletem z přistávací plochy na
území České republiky, která není součástí
mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel povolení od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní
správy České republiky, pokud přistálo letadlo
bez povolení.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavců 2 až 4 pokutu do 50 000 Kč.
(6) Přestupek podle odstavců 1 až 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty do 5 000 Kč.
§ 18
Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15
odst. 6 znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.
(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém je zřízen hraniční přechod, se dopustí správního
deliktu tím, že
a) nezajistí splnění podmínek uvedených v § 5
odst. 1, 2 nebo 3,
b) neoznámí Ředitelství služby cizinecké policie
údaje o plánovaném vnějším letu podle § 9
odst. 1,
c) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie
o změně letiště skutečného příletu podle § 9
odst. 3,
d) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie
o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu
podle § 9 odst. 4, nebo
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e) neumožní Ředitelství služby cizinecké policie
přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.

c) Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li
o správní delikty podle § 17 odst. 2 a 4, § 18
odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,

(3) Provozovatel vnitrostátního letiště se dopustí správního deliktu tím, že

d) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 18
odst. 2 písm. a).

a) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie
o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu
podle § 9 odst. 5, nebo

(6) Pokud je útvarem policie podle odstavce 5
písm. b) odbor cizinecké policie krajského ředitelství
policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí
Ředitelství služby cizinecké policie. O odvolání proti
rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie rozhoduje ministerstvo.

b) neumožní Ředitelství služby cizinecké policie
přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) až e) nebo odstavce 3,
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

(7) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut uložených
za správní delikty podle § 17 odst. 1 nebo § 18
odst. 1 je příjmem rozpočtu obce. Příjem z pokut
uložených za správní delikty podle § 17 odst. 2
až 4 nebo § 18 odst. 2 nebo 3 je příjmem státního
rozpočtu.
§ 20

§ 19
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

Přechodná ustanovení
(1) Hraniční přechod na mezinárodním letišti
zřízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se považuje za hraniční přechod zřízený podle tohoto zákona.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém bylo v roce 2015 na vnějších letech odbaveno 5 000 až 100 000 osob, je povinen na tomto letišti
zajistit místnost podle § 5 odst. 2 písm. c) nejpozději
do 31. srpna 2018.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

ČÁST DRUHÁ

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a) v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1,
b) útvar policie zajišťující ochranu daného úseku
vnitřních hranic, jde-li o správní delikty podle
§ 17 odst. 3,

Změna zákona o přestupcích
§ 21
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona
č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona
č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona
č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
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Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb.,
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002
Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona
č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., se mění
takto:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/
/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:

1. § 44a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

1. § 3 a 4 se včetně poznámky pod čarou č. 4
zrušují.

2. V § 86 písm. a) se slovo „ , 44a“ zrušuje.
§ 22
Přechodné ustanovení
Řízení o přestupku na úseku ochrany státních
hranic podle § 44a odst. 1 nebo 2 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně
neskončené se dokončí podle zákona č. 200/1990
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky
§ 23

2. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Kontrola prováděná při dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany
podle zákona o ochraně státních hranic3b) se považuje za hraniční kontrolu podle tohoto zákona.“.
Poznámka pod čarou č. 3b zní:
„3b) Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon
o ochraně státních hranic).“.

3. V § 5 odst. 4 písm. c) se za slovo „smlouvy“
vkládají slova „ , jíž je Česká republika vázána, (dále
jen „mezinárodní smlouva“)“.
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4. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Nelze-li cizince, kterému byl na mezinárodním letišti odepřen vstup na území, dopravit neprodleně z tohoto letiště zpět do zahraničí, zajistí
policie dopravu cizince na jiné mezinárodní letiště,
z něhož bude neprodleně dopraven zpět do zahraničí. Nelze-li cizince podle věty první dopravit neprodleně zpět do zahraničí ani z jiného mezinárodního letiště a není-li na mezinárodním letišti, na kterém mu byl odepřen vstup na území, zajištěna podle
zákona o ochraně státních hranic místnost pro osoby, kterým byl odepřen vstup na území, zajistí policie dopravu cizince na jiné vhodné mezinárodní letiště, na němž je taková místnost zajištěna, a popřípadě pro účely jeho vycestování z území na mezinárodní letiště, z něhož bude dopraven zpět do zahraničí.
(7) Cizinec uvedený v odstavci 6 je oprávněn
setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou;
setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely převozu cizince na mezinárodní letiště a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle
hlavy XI.“.
5. V § 53 odst. 1 větě druhé a v § 169 odst. 15
větě první se slova „odst. 1“ zrušují.
6. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Povinnosti dopravce uvedené v odstavcích 1 a 3 až 5 se vztahují rovněž na velitele letadla
na vnějším letu3b) jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy.“.
7. V § 156 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až r) se označují jako písmena a) až o).
8. V § 156 odst. 4 písm. b) se slova „a), b), k),
n), o) nebo r)“ nahrazují slovy „i), l), m) nebo o)“.
9. V § 156 odst. 4 písm. c) se slova „h), j), l),
anebo p)“ nahrazují slovy „f), h), j) nebo n)“.
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13. V § 184a se slovo „dítěte27)“ nahrazuje slovem „dítěte53),“.
Poznámka pod čarou č. 53 zní:
„53) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí
č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte.“.

§ 24
Přechodné ustanovení
Řízení o přestupku podle § 156 odst. 1 písm. a)
nebo b) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do
tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
§ 25
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb.,
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 318/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 34a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

10. V § 156 odst. 4 písm. d) se slova „c) až g), i)
nebo m)“ nahrazují slovy „a) až e), g) nebo k)“.

2. V § 34a odst. 2 se slova „písm. a) až j)“ nahrazují slovy „písm. a) až i)“ a slova „písm. k)“ se
nahrazují slovy „písm. j)“.

11. V § 163 odst. 2 se na konci písmene d) doplňují slova „nebo pokud má být převezen na jiné
mezinárodní letiště podle tohoto zákona,“.

3. V § 34a odst. 3 větě první se slova „písm. a)
až j)“ nahrazují slovy „písm. a) až i)“ a ve větě čtvrté
se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.

12. V § 182 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

4. V § 34a odst. 4 se slova „písm. k)“ nahrazují
slovy „písm. j)“.
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5. V § 34a odst. 5 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.
§ 26
Přechodné ustanovení
Řízení o přestupku podle § 34a odst. 1 písm. c)
zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí podle
zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27
Zrušuje se:
1. Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic).
2. Zákon č. 481/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně státních hranic).
3. Zákon č. 178/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve
znění zákona č. 481/2004 Sb.
4. Část jedenáctá zákona č. 379/2007 Sb., kterým se
mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/
/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5. Část čtyřicátá sedmá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
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6. Část druhá zákona č. 301/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Část šestá zákona č. 314/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 5 odst. 2
písm. c), které nabývá účinnosti prvním dnem
osmého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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192
ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

5. V § 2 písm. h) se slovo „referenční“ a slovo
„referenčních“ zrušují.

ČÁST PRVNÍ

6. V § 3 písm. d) se za slovo „agend“ vkládá
čárka a za slovo „moci“ se vkládají slova „ , soukromoprávních uživatelů údajů“.

Změna zákona o základních registrech
Čl. I
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající
fyzická osoba nebo právnická osoba, která není
orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
2. V § 2 písmeno e) zní:
„e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,“.
3. V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují
slova „ , využívání elektronických formulářů nebo
elektronické identifikaci“.
4. V § 2 písm. g) se za slovo „správy,“ vkládají
slova „který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a“.
Poznámka pod čarou č. 54 zní:
„54) § 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 4 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , provozní údaje a jiné zákonem
stanovené údaje“.
8. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá
údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá
oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
9. V § 5 odst. 5 se za slovo „identifikaci“ vkládají slova „a autentizaci“, slova „přístup k referenčním údajům“ se nahrazují slovy „poskytnutí referenčních údajů“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovy
„jiné fyzické nebo právnické“.
10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
„§ 5a
(1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem, a to
i pokud jsou vyžadovány údaje o fyzické osobě,
která není jednoznačně určena, je-li to potřebné
pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského
života a zdraví,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné
činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního
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zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb
prostřednictvím informačního systému základních
registrů se při postupu podle odstavce 1 nepoužijí.“.
11. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů“.
12. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,
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stvím9), a občané států, které jsou vázány
smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají
na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším
než 3 měsíce,“.
19. V § 18 odst. 1 písm. g) se za slovo „čísla“
vkládají slova „a druhy“.
20. V § 18 odst. 1 písm. h) se slova „záznam
o zřízení“ nahrazují slovem „typ“.
21. V § 18 odst. 2 se za slovo „čitelného“
vkládá slovo „identifikačního“.

h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

22. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „den, měsíc,
rok“ nahrazují slovem „datum“ a za slovo „výdeje“
se vkládají slova „ , identifikátor souhlasu subjektu
údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě“.

13. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž
výkon byla zaregistrována“.

23. V § 18 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

14. V § 7 odst. 5 se za slova „orgán veřejné
moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel
údajů“.
15. V § 8 odst. 1 se za slovo „zapisování“ vkládají slova „a využívání“.
16. V § 9 odst. 1 se slovo „příslušném“ zrušuje
a za slovo „registru“ se vkládají slova „v rámci příslušné agendy“.
17. § 12 včetně nadpisu zní:
„§ 12
Identifikátor subjektů vedených v registru osob
Identifikátorem subjektu vedeného v registru
osob je identifikační číslo osoby.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
18. V § 17 písmena b) a c) znějí:
„b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
c) občané jiných členských států Evropské unie,
občané států, které jsou vázány mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropským společen-

„d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické
nebo právnické osobě podle § 58a.“.
24. V § 19 odst. 5 písm. a) se slova „oprávněné
úřední osoby vykonávající agendu“ nahrazují slovy
„fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné,“.
25. V § 19 odst. 5 písm. b) se slova „den, měsíc,
rok“ nahrazují slovem „datum“.
26. V § 19 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou
na základě žádosti poskytovány údaje podle
§ 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle
§ 58a a identifikátor souhlasu,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
27. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku registru obyvatel
u územních samosprávných celků; ustanovení o kon-

Strana 3038

Sbírka zákonů č. 192 / 2016

Částka 72

trole výkonu přenesené působnosti krajskými úřady
podle zákona o obcích tím není dotčeno.“.

37. V § 26 odst. 1 se slovo „ , identifikátory“
zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

38. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „písm. d)“
nahrazují slovy „písm. e)“.

28. V § 21 se za slovo „čísla“ vkládají slova
„a druhu“.
29. V § 22 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.
30. V § 24 písmeno a) zní:
„a) agendovým místem
1. orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají
zápisem do této evidence nebo jiný právní
předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,
2. orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění
k činnosti podle jiného právního předpisu,
3. správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt
uvedený v § 25 orgánem veřejné moci,
4. ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu uvedeného v § 25 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3,“.
Poznámky pod čarou č. 18 a 19 se zrušují.
31. V § 24 písm. b) se slova „s agendou správy“
nahrazují slovy „se správou“.
32. V § 25 písm. b) se za slovo „složka“ vkládají slova „a organizační jednotka“.
33. V § 25 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) vnitřní organizační jednotka organizační složky
státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce
zákonem svěřena vlastní působnost,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
34. Poznámky pod čarou č. 22, 23 a 25 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
35. V § 25 se písmeno g) včetně poznámky pod
čarou č. 24 zrušuje.
36. V § 25 závěrečné části ustanovení se za
slovo „podle“ vkládají slova „tohoto zákona nebo“.

39. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „písm. d)
a e)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.
40. V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) identifikační číslo osoby,“.
Dosavadní písmena d) až q) se označují jako písmena e) až r).
41. V § 26 odst. 2 písm. h) se slova „záznam
o zřízení“ nahrazují slovem „typ“.
42. V § 26 odst. 2 se za písmeno i) vkládají nová
písmena j) až m), která znějí:
„j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení
a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě
jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby
nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby,
nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel
nebo registru osob,
l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob
anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem
o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se
tyto osoby v registru obyvatel nebo registru
osob,
m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na
registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se
tato osoba v registru obyvatel,“.
Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena n) až v).
43. V § 26 odst. 2 písm. o) se slova „nebo
adresa místa podnikání fyzické osoby“ zrušují a slova
„písm. d) a e)“ se nahrazují slovy „písm. e) a f)“.
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44. V § 26 odst. 2 se za písmeno p) vkládá nové
písmeno q), které zní:
„q) identifikační číslo provozovny,“.
Dosavadní písmena q) až v) se označují jako písmena r) až w).
45. V § 26 odst. 2 písm. t) se slova „písm. d)
a e)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.
46. V § 26 odst. 2 písmeno v) zní:
„v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností,
jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností,“.
47. V § 26 odst. 2 se na konci písmene v) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno w) se zrušuje.
48. V § 26 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) identifikační číslo osoby editora,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
49. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) záznam o využívání údajů z registru osob.“.
50. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
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slouží k zápisu referenčních údajů do registru osob,
popřípadě se souhlasem správce registru osob k vedení údajů potřebných k výkonu agendy spojené
s evidencí subjektů zapisovaných do registru osob
v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
(6) Správce registru osob zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním
předpisem v rozsahu údajů podle § 26.“.
57. V § 29 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní
se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku
nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo
evidenční,“.
58. V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova „názvu
obce“ vkládají slova „nebo vojenského újezdu“,
slova „názvu městské části nebo městského obvodu,“ se zrušují a za slovo „území“ se vkládají slova
„a názvu městského obvodu“.
59. V § 31 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo do některého z nich“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

60. V § 33 odst. 1 se slova „a základní sídelní
jednotky“ zrušují.

51. V § 26 odst. 4 se slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“ a slova „písm. n)“ se
nahrazují slovy „písm. t)“.

61. V § 33 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo
vlajky“.

52. V § 26 odst. 5 písm. a) a b) se slova
„k) a m)“ nahrazují slovy „p) a s)“.
53. V § 27 odst. 1 se slova „a identifikátory“
zrušují.
54. V § 27 odst. 2 se slova „písm. f) a i)“ nahrazují slovy „písm. g), h), n) a v)“.
55. V § 28 odstavec 2 zní:
„(2) Správce registru osob poskytuje editorům
k přidělení identifikační číslo osoby a identifikační
číslo provozovny a odpovídá za jejich správnost.“.
56. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) Správce registru osob spravuje integrovaný
agendový informační systém registru osob, který

62. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až o) a o územně evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj
o datu jejich vzniku.“.
63. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „technickoekonomické atributy tohoto objektu, kterými jsou“ nahrazují slovy „technickoekonomický atribut měsíc a rok dokončení.“ a písmena a) až l) se zrušují.
64. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) O stavebním objektu s číslem popisným
nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou
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a) počet bytů u stavebního objektu s byty,
2

b) zastavěná plocha v m ,

adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně
se vznikem, změnou nebo zánikem“.

c) obestavěný prostor v m3,
2

d) podlahová plocha v m ,
e) počet nadzemních a podzemních podlaží,
f) druh svislé nosné konstrukce,
g) připojení na vodovod,
h) připojení na kanalizační síť,
i) připojení na rozvod plynu,
j) způsob vytápění a
k) vybavení výtahem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
65. V § 34 odst. 3 se za slovo „objekt“ vkládají
slova „ , kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo
evidenční,“.
66. V § 38 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

Částka 72

73. § 46 se zrušuje.
74. V § 48 písm. a) se slova „ , které jsou za
účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné moci v rámci jejich agendy“ nahrazují slovy
„vykonávaných v rámci agendy“.
75. V § 48 písm. b) se slovo „úřední“ nahrazuje
slovem „fyzické“.
76. V § 48 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až f), která
znějí:
„c) identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který
slouží k jednoznačnému určení orgánu veřejné
moci,
d) identifikátorem soukromoprávního uživatele
údajů kód, který slouží k jednoznačnému
určení soukromoprávního uživatele údajů,
e) kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo
soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti,
f) ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který
ohlašuje agendu pro potřeby její registrace.“.

67. V § 38 odst. 2 větě druhé se za slovo
„prvků“ vkládají slova „a územně evidenčních jednotek“.

77. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

68. V § 41 a § 42 odst. 5 se slova „správce registru územní identifikace“ nahrazují slovy „příslušný katastrální úřad“.

„(2) Správce registru práv a povinností přiděluje identifikátor orgánu veřejné moci a identifikátor
soukromoprávního uživatele údajů.“.

69. V § 43 odst. 1 písm. a) se na konci textu
bodu 6 doplňují slova „v elektronické podobě, jehož
součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky“.
70. V § 43 odst. 1 písm. b) se slova „sdělení
obce“ nahrazují slovy „sdělení Ministerstva vnitra“.
71. V § 43 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje
editor tohoto údaje, kterým je správce registru
územní identifikace, na základě právního předpisu,
který základní územní prvek zřídil, nebo na základě
údajů o vzniku základního územního prvku nebo
územně evidenční jednotky sdělených příslušným
správním orgánem.“.
72. V § 44 odst. 2 se slova „Vzniká-li adresní
místo současně se vznikem“ nahrazují slovy „Pokud

78. V § 50 odstavec 1 zní:
„(1) V registru práv a povinností jsou vedeny
údaje o
a) orgánech veřejné moci,
b) soukromoprávních uživatelích údajů,
c) agendách,
d) právech a povinnostech fyzických a právnických
osob (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.“.
79. V § 50 odst. 3 se slovo „referenčních“ zrušuje.
80. § 51 včetně nadpisu zní:
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„§ 51
Údaje o orgánech veřejné moci,
soukromoprávních uživatelích údajů
a agendách
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d) typ datové schránky a identifikátor datové
schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr osob,

a) identifikátor orgánu veřejné moci,

e) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je soukromoprávní
uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze
základních registrů nebo z agendových informačních systémů,

b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční
vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob,

f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů
a údaje o ní

(1) Referenčními údaji o orgánu veřejné moci
jsou

c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní
organizační jednotkou organizační složky státu,
které byla zákonem svěřena vlastní působnost,

1. identifikátor kategorie,

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

3. číslo a název právního předpisu a označení
jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,

e) typ datové schránky a identifikátor datové
schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,

2. název kategorie,

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,

f) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci
vykonává svoji působnost,

g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená referenční vazbou na registr osob,

g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní
2. název kategorie,

h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence
podle jiného právního předpisu, je-li se zápisem
do evidence spojen vznik soukromoprávního
uživatele údajů,

3. číslo a název právního předpisu a označení
jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,

i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,

j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence
podle jiného právního předpisu, je-li s výmazem
z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.

1. identifikátor kategorie,

h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu
veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na
registr obyvatel nebo registr osob,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné moci
vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,
k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti
orgánu veřejné moci.
(2) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů
jsou
a) identifikátor
údajů,

soukromoprávního

uživatele

b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob,
c) identifikační číslo osoby,

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a f) jsou
referenčními údaji.
(4) K referenčním údajům o orgánech veřejné
moci a soukromoprávních uživatelích údajů se vedou
provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(5) Referenčním údajem o agendě je
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a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci
vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů
nebo agendových informačních systémů,

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace,
zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,

a) odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 5 písm. a) a f) je Ministerstvo vnitra,

d) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních
uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo
jejich kategorie,
e) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor
orgánu veřejné moci,
f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor
orgánu veřejné moci,
g) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle
jiného právního předpisu v rámci agendy; to
neplatí pro zpravodajské služby,
h) výčet údajů vedených v základních registrech
zpřístupněných prostřednictvím informačního
systému základních registrů pro výkon agendy
a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,
i) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon
dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu
k těmto údajům,

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(7) Editorem údajů podle

b) odstavce 1 písm. b) až k), odstavce 2 písm. b)
až j) a odstavce 5 písm. b) až e) a g) až j) je
ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje
zapisuje neprodleně po ohlášení agendy prostřednictvím agendového informačního systému
registru práv a povinností.
(8) Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 jsou
veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).“.
81. V nadpisu § 52 se slova „Referenční údaje“
nahrazují slovem „Údaje“.
82. V § 52 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „veřejné moci“.
83. V § 52 odst. 1 písm. e) se slova „ , které
subjektu podle písmene c) rozhodnutím vznikly“ nahrazují slovy „subjektu podle písmene c), kterých se
rozhodnutí týká“.
84. V § 52 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na základě
zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,“.

j) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů
oprávněn využívat údaje ze základních registrů
nebo z agendových informačních systémů
anebo je zapisovat.

85. V § 52 odst. 1 písm. h) se slova „odst. 1
písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 5 písm. c)“.

(6) K referenčním údajům o agendě se vedou
provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

86. V § 52 odst. 3 se slova „úřední osoby“ nahrazují slovy „fyzické osoby, která je nositelem
role,“.

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

87. V § 52 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
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88. V § 52 odst. 5 se slova „odst. 1 písm. i)“
nahrazují slovy „odst. 5 písm. h)“ a slova „Úřední
osoba,“ se nahrazují slovy „Fyzická osoba, která je
nositelem role a“.
89. V § 52 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) K referenčním údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.“.
90. Za § 52 se vkládají nové § 52a až 52c, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 52a
Informační systém registru práv a povinností
(1) Informační systém registru práv a povinností
slouží k zápisu údajů o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách a agendových informačních systémech do registru práv a povinností.
(2) Správcem informačního systému registru
práv a povinností je Ministerstvo vnitra. Informační
systém registru práv a povinností je agendovým informačním systémem.
(3) V informačním systému registru práv a povinností se o všech v něm vedených údajích vedou
rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto
změny nastaly, jsou-li správci informačního systému
registru práv a povinností známa.
§ 52b
Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních
uživatelů údajů
(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
V rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních
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uživatelů údajů jsou vedeny o orgánu veřejné moci
údaje stanovené v § 51 odst. 1 a údaj o datu zániku
orgánu veřejné moci a o soukromoprávním uživateli
údajů údaje stanovené v § 51 odst. 2.
(2) Orgán veřejné moci, který vede evidenci
orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány veřejné
moci vznikají zápisem do této evidence nebo jiný
právní předpis spojuje vznik těchto orgánů veřejné
moci se zápisem do této evidence, nebo orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k výkonu působnosti orgánu veřejné moci, oznámí neprodleně
vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci Ministerstvu
vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou
Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Není-li takový orgán veřejné moci,
oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné
moci ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti
je vznik orgánu veřejné moci nejbližší.
(3) Ohlašovatel agendy oznámí neprodleně
vznik, přerušení nebo pozastavení působení anebo
zánik soukromoprávního uživatele údajů Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Oznámení podle odstavců 2 a 3 obsahuje
údaje uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle
písmen a) a d), a údaje uvedené v § 51 odst. 2, s výjimkou údajů podle písmen a) a d). Ministerstvo vnitra na základě oznámení zapíše orgán veřejné moci
nebo soukromoprávního uživatele údajů do rejstříku
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů
údajů.
(5) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti
kategorie náleží, zašle podklady pro zápis kategorie
do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Podklady podle odstavce 5 jsou
a) název kategorie,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, které vymezuje kategorii,
c) orgán veřejné moci, do jehož působnosti kategorie náleží,
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d) výčet orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, které do kategorie náleží.
(7) Ministerstvo vnitra na základě podkladů zapíše kategorii do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
(8) Ustanovení odstavců 2 až 6 se užijí obdobně
pro ohlášení změny údaje vedeného v rejstříku
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů
údajů.
§ 52c
Využívání údajů z jiných informačních systémů
veřejné správy při správě nebo užívání registru
práv a povinností
(1) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství.
(2) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,
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c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum, místo a stát, na
jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z agendového
informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u cizince, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.“.
91. V § 53 odst. 1 a 4 se slova „nebo jiný
správní úřad s celostátní působností“ zrušují.
92. V § 53 odst. 3 se slova „působnosti nebo
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jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „působnosti, jinými
orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, nebo soukromoprávními uživateli údajů“
a slova „nebo jiný správní úřad s celostátní působností“ se zrušují.
93. V § 54 odstavec 1 zní:
„(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje
a) údaje uvedené v § 51 odst. 5, s výjimkou údaje
podle § 51 odst. 5 písm. f) a kódu agendy,
b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy vedených v informačním
systému o dostupnosti a obsahu zpřístupněných
informačních systémů veřejné správy, pokud je
ohlašovatel agendy k tomuto účelu stanovil,
c) formuláře v elektronické podobě pro podání
a jiné úkony, nevylučuje-li jiný právní předpis
stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě
nebo nepožaduje-li jiný právní předpis stanovící
náležitosti výkonu agendy použití zvláštního
formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li
použití formulářů v elektronické nebo listinné
podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě
účelné; formuláře se předloží ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
94. V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového informačního
systému, do něhož je požadován přístup, ohlášení
podle odstavce 1 ke stanovisku z hlediska oprávněnosti přístupu k vymezenému rozsahu údajů.
Správce zasílá stanovisko prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností ve struktuře,
kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
95. V § 54 odst. 4 se slova „Pokud Ministerstvo
vnitra neshledá v ohlášení agendy nedostatky,“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladného stanoviska podle
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odstavce 3“ a slova „odst. 1 písm. a)“ se nahrazují
slovy „odst. 5 písm. a)“.
96. V § 54 odst. 6 se slova „podle odstavce 1
písm. d)“ nahrazují slovy „ , které agendu vykonávají,“ a slova „písm. n)“ se nahrazují slovy
„písm. c)“.
97. V § 54 odst. 7 se slovo „obdobně“ nahrazuje slovem „přiměřeně“.
98. V § 54 se odstavec 8 zrušuje.
99. V § 55 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „působnosti v agendě“ nahrazují slovem
„agendy“ a za číslo „54“ se vkládají slova „nebo jeho
zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů“.
100. V § 55 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „působnosti v agendě“ nahrazují slovem
„agendy“.
101. V § 55 odst. 2 písm. a) se za slovo „název“
vkládají slova „a identifikátor“ a slova „ , a jeho identifikátor vedený v registru osob“ se zrušují.
102. V § 55 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 1
písm. a)“ nahrazují slovy „odst. 5 písm. a)“.
103. V § 55 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 1
písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 5 písm. c)“ a slova
„úředních osob, které budou roli zastávat“ se nahrazují slovy „fyzických osob, které jsou nositeli rolí“.
104. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy.“.
105. V § 55 odst. 3 se slova „působnosti
v agendě“ nahrazují slovem „agendy“.
106. V § 55 odst. 4 se slova „odst. 1 písm. a)“
nahrazují slovy „odst. 5 písm. a)“.
107. V § 55 se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.
108. V § 55 odst. 5 se slova „působnosti
v agendě“ nahrazují slovem „agendy“, slova „a pokud bylo stanovisko k oznámení podle odstavce 6
kladné,“ a slova „Ministerstvo vnitra“ za slovem
„provede“ se zrušují.
109. V § 56 odst. 1 se slova „působnosti v agendě“ nahrazují slovem „agendy“ a slova
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„a označení rolí, které jsou na základě ohlášení
agendy stanovené jako nezbytné pro výkon agendy“
se zrušují.
110. V § 56 odst. 2 se slova „odst. 1 písm. f)“
nahrazují slovy „odst. 5 písm. f)“.
111. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „úředních
osob, které působí v jednotlivých rolích“ nahrazují
slovy „fyzických osob, které jsou nositeli rolí“.
112. V § 56 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání
neoprávněnému přístupu k údajům vedeným
v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů
údajů k jejich využívání.“.
113. V § 56 odst. 5 se slova „působnosti
v agendě“ nahrazují slovem „agendy“ a slovo „obdobně“ se nahrazuje slovem „přiměřeně“.
114. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:
„§ 56a
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy, může za účelem uplatňování opatření podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) provést autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role. Orgán
veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon
agendy, využívá k autentizaci fyzické osoby, která
je nositelem role, informační systém sloužící k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, (dále
jen „autentizační informační systém“) nebo informační systém, jehož je správcem.
(2) Správcem autentizačního informačního systému je Ministerstvo vnitra.
(3) V autentizačním informačním systému jsou
o fyzické osobě, která je nositelem role, vedeny
a) údaje v rozsahu
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. čísla elektronicky čitelných identifikačních
dokladů,
4. datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
5. datum úmrtí a
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b) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu autentizace.
(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2
a odstavce 3 písm. b) se uchovávají nejdéle po dobu
dvou let po zániku oprávnění fyzické osoby, která je
nositelem role, k přístupu k údajům obsaženým v základních registrech.
(5) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy a který využívá k autentizaci
fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační
informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.
(6) Ministerstvo vnitra využívá pro účely
správy autentizačního informačního systému z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.“.
115. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „1 roku“ nahrazují slovy „2 let“.
116. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova „oprávněné
úřední osoby podle § 56 odst. 3 písm. a),“ nahrazují
slovy „fyzické osoby, která je nositelem role a“.
117. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „odst. 1
písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 5 písm. c)“ a slovo
„úřední“ se nahrazuje slovem „fyzická“.
118. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „úřední
osoba“ nahrazují slovy „fyzická osoba, která je nositelem role,“.
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119. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.

„(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy
autentizačního informačního systému záznamy o přístupu k údajům obsaženým v základních registrech,
nejde-li o přístup k údajům veřejně přístupným,
a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje

(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv
a povinností poskytuje správní orgán, u kterého byla
žádost podána.“.

a) agendový informační systém, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem
role, a označení subjektu, pro jehož účely se
údaje využívají nebo poskytují,
b) roli podle § 51 odst. 5 písm. c), ve které fyzická
osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
120. V § 57 odst. 5 se slova „oprávněné úřední
osoby“ nahrazují slovy „fyzické osoby, která je nositelem role“ a slovo „úřední“ se zrušuje.
121. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „poskytnou“ vkládají slova „referenční
nebo provozní“.
122. V § 58 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje
slovy „a v případě údajů z registru obyvatel také“.
123. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve
správním orgánu, vůči kterému směřuje.“.
124. V § 58 odst. 4 písm. c) se za slovo „číslo“
vkládají slova „a druh“ a slova „nebo rodné číslo,
není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu“ se zrušují.
125. V § 58 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel
a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy,
u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů
z registru obyvatel také u Ministerstva vnitra; subjekt
údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt
údajů provede svoji identifikaci pomocí elektronicky
čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se

126. V § 58 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně
se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt
údajů osobou,
a) která je mladší 15 let,
b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím
soudu tak, že není způsobilá k jednání podle
odstavce 1, nebo
c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.
(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů;
úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost
podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Osoba žádající za
subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat
svoji totožnost.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 9 a 10.
127. V § 58 odst. 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„ , opatrovníku, členu domácnosti, nebo subjektu
údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem“.
128. V § 58 odst. 10 se za slovo „základě“
vkládá slovo „zvláštní“.
129. V § 58 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 4 písm. a)
a b) lze poskytnout za období 2 let zpětně od data
podání žádosti.“.
130. V § 58a se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje
o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména,
příjmení a adresa místa pobytu.“.
131. V § 58a odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické
osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58
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odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají
být údaje poskytnuty, v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
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134. V § 59 odst. 2 písm. a) až c) se slova „právnické osoby“ nahrazují slovem „subjektu“.

c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

135. V § 59 odst. 2 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „právnické osoby“ nahrazují slovem
„subjektu“ a slovo „jedná“ se nahrazuje slovy „žádá
o poskytnutí údajů“.

d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní
adresa,

136. V § 59 odst. 2 písm. d) bodu 3 se za slovo
„číslo“ vkládají slova „a druh“.

e) identifikátor datové schránky.

137. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „obyvatel“ vkládají slova „ , registru osob“.

b) datum a místo narození,

(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě
obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4
a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje
poskytnuty, v rozsahu
a) obchodní firma nebo název,
b) adresa sídla,
c) identifikační číslo osoby,
d) identifikátor datové schránky.“.
132. V § 58a se doplňují odstavce 5 až 7, které
znějí:
„(5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické
nebo právnické osobě dále obsahuje výčet údajů,
které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou fyzickou nebo
právnickou osobu.
(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního
systému sloužícího k předávání žádostí.
(7) Na základě odvolání souhlasu subjektu
údajů s poskytnutím referenčních údajů podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle
sdělení o ukončení poskytování referenčních údajů.
Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení
a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů.“.
133. V § 59 odst. 1 se slova „Právnické osobě
a dalším subjektům neuvedeným v § 58 (dále jen
„právnická osoba“) se údaje, které jsou k nim“ nahrazují slovy „Subjektu, o němž jsou vedeny údaje
v registru práv a povinností, nejde-li o fyzickou
osobu, se údaje, které jsou k němu“ a slova „odst. 1
až 5“ se zrušují.

138. V § 60 odst. 1 závěrečné části ustanovení
se za slova „§ 18 odst. 4“ vkládají slova „nebo záznamu o provozních údajích z registru osob podle § 26 odst. 3“.
139. V § 60 odst. 2 se za slova „z registru
obyvatel“ vkládají slova „ , registru osob“, za slova „správci registru obyvatel“ se vkládají slova
„ , správci registru osob“ a slova „úřední osoby“ se
nahrazují slovy „fyzické osoby, která je nositelem
role,“.
140. § 61 včetně nadpisu zní:
„§ 61
Poskytování údajů z registru osob
(1) Referenční údaje vedené o osobách podle
§ 26 odst. 2 písm. a), d) až s), u) a v) a provozní údaje
podle § 26 odst. 3 písm. a) až d) jsou veřejné.
(2) Referenční údaje vedené o osobách podle
§ 26 odst. 2 písm. b), c) a t) jsou neveřejné a poskytují
se na žádost subjektu údajů nebo orgánu veřejné
moci, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn
podle jiného právního předpisu.
(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 3 písm. e) se
poskytuje na žádost subjektu údajů, a to za období
2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14
odst. 3 tím není dotčeno.
(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních systémů.“.
141. V § 62 odst. 1 se za slovo „využívání“
vkládá slovo „údajů“.
142. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který zní:
„§ 62a
Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních
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registrů na žádost poskytuje obec, městský obvod
nebo městská část územně členěného statutárního
města, městská část hlavního města Prahy a kraj
v přenesené působnosti.“.
143. V § 69 odst. 1 písm. d) se za slovo „obce“
vkládají slova „a Ministerstvo vnitra“.
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Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona
č. 51/2016 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Organizační složka vede evidenci státních
příspěvkových organizací, vůči kterým vykonává
zřizovatelskou (zakladatelskou) funkci, v rozsahu
a) název,

Čl. II

b) identifikační číslo osoby,

Přechodná ustanovení

c) datum vzniku,

1. Správce základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí uvede základní registr
územní identifikace, adres a nemovitostí do souladu s § 33 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

d) datum zániku,

2. Správce základního registru agend, orgánů
veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů
a některých práv a povinností vytvoří do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstřík
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů
údajů a současně přidělí orgánům veřejné moci identifikátor orgánu veřejné moci a soukromoprávním
uživatelům údajů identifikátor soukromoprávního
uživatele údajů. Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů se vytvoří naplněním
údajů z informačního systému datových schránek
a ze základních registrů.
3. Orgán příslušný podle § 52b odst. 2 zákona
č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo ohlašovatel agendy
podle § 52b odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
oznámí Ministerstvu vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci
nebo působení soukromoprávního uživatele údajů,
které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a v den nabytí účinnosti tohoto zákona trvá.

e) statutární orgán vyjádřený údajem o jménu,
popřípadě jménech, příjmení, datu narození
a adrese místa pobytu fyzické osoby nebo místa
jejího bydliště v cizině, nemá-li místo pobytu
v České republice, anebo údajem o identifikačním čísle osoby, názvu a adrese sídla právnické
osoby,
f) adresa sídla.
(6) Organizační složka může vést evidenci podle odstavce 5 v integrovaném agendovém informačním systému registru osob.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Organizační složka státu, která vykonává zřizovatelskou nebo zakladatelskou funkci vůči státní příspěvkové organizaci, vytvoří evidenci podle § 54
odst. 5 nebo 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Čl. V

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích
Čl. III
V § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/
/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/
/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/
/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/
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/2008
/2009
/2011
/2011
/2013

Sb., zákona č.
Sb., zákona č.
Sb., zákona č.
Sb., zákona č.
Sb. a zákona č.

227/2009 Sb., zákona č. 281/
421/2009 Sb., zákona č. 458/
465/2011 Sb., zákona č. 466/
171/2012 Sb., zákona č. 303/
24/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 27 odst. 2 písm. b) se slovo „její“ zrušuje
a za slovo „číslo“ se vkládají slova „osoby poskytnuté správcem základního registru právnických
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci“.
2. V § 27 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Zřizovatel vede o všech jím zřízených příspěvkových organizacích evidenci obsahující tyto
údaje:
a) název,
b) identifikační číslo osoby poskytnuté správcem
základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

Částka 72

nosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o církvích
a náboženských společnostech
Čl. VII
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností 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., zákona 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. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 písm. c) se slovo „osobními“ nahrazuje
slovem „identifikačními“ a na konci textu písmene se
doplňují slova „ , název a sídlo právnické osoby“.

c) datum vzniku,
d) datum zániku,
e) statutární orgán vyjádřený údajem o jménu,
popřípadě jménech, příjmení, datu narození
a adrese místa pobytu fyzické osoby nebo místa
jejího bydliště v cizině, nemá-li místo pobytu
v České republice, nebo údajem o identifikačním
čísle osoby, názvu a adrese sídla právnické osoby,
f) adresa sídla.
(4) Zřizovatel může vést evidenci podle odstavce 3 v integrovaném agendovém informačním
systému registru osob.“.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 5 až 12.
3. V § 27 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
4. V § 27 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Zřizovatel vytvoří evidenci příspěvkových
organizací podle § 27 odst. 3 nebo 4 zákona č. 250/
/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-

2. V § 10 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. e), § 10
odst. 5, § 12 odst. 1 písm. e), § 16 odst. 2 písm. f),
§ 16a odst. 3 písm. e), § 18 odst. 1 písm. c) a g), § 19
odst. 1 písm. d) a g) a § 20 odst. 1 písm. d) a g) se
slovo „osobní“ nahrazuje slovem „identifikační“.
3. V § 10 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 4 písm. a),
§ 15 odst. 3, § 27a odst. 1 úvodní části ustanovení,
§ 27a odst. 2 úvodní části ustanovení a § 27a odst. 3
úvodní části ustanovení se slovo „osobních“ nahrazuje slovem „identifikačních“.
4. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo provede změnu zápisu v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazů církví a náboženských
společností i bez návrhu a bez vydání rozhodnutí,
jde-li o změnu, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru, rozhodnutím soudu
nebo správního orgánu, nebo o změnu, která spočívá
v opravě chyb v psaní a počtech nebo jiných zjevných nesprávností v zápisu. Pokud se taková změna
projeví ve veřejné části Rejstříku registrovaných
církví a náboženských společností nebo Rejstříku
svazů církví a náboženských společností, vyrozumí
ministerstvo registrovanou církev a náboženskou
společnost nebo svaz církví a náboženských společ-
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ností, jichž se zápis týká, o změně zápisu zasláním
výpisu z veřejné části rejstříku.“.
5. V § 15a odst. 3 se za slova „odst. 5“ vkládají
slova „a 6“.
6. V § 18 odst. 1 písm. c), § 19 odst. 1 písm. d)
a § 20 odst. 1 písm. d) se za slovo „orgánu“ vkládají
slova „a opatrovníka“.
7. V § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g)
a § 20 odst. 1 písm. g) se slova „jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo“ nahrazují slovy „identifikační
údaje“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů
Čl. VIII
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „orgánů územních samosprávných celků, státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize,
samosprávných komor zřízených zákonem, notářů
a soudních exekutorů“ nahrazují slovy „územních
samosprávných celků a fyzických nebo právnických
osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné
správy,“.
2. § 5a se zrušuje.
3. V § 6 odst. 1 se slova „notářů a soudních
exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci
o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence“
nahrazují slovy „ , že orgán veřejné moci vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu,
bezodkladně po jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů“.
4. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) identifikátor orgánu veřejné moci,“.
5. V § 8 odst. 5 se slova „odst. 4 a 6“ nahrazují
slovy „odst. 5 a 7“.
6. V § 11 odstavec 3 zní:
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„(3) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby zřízené zákonem dnem jejího
zrušení, a to popřípadě i zpětně ke dni jejího zrušení.“.
7. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci dnem jeho zrušení, a to popřípadě i zpětně ke dni jeho zrušení, a v případě, že
orgán veřejné moci zaniká výmazem z evidence
podle jiného právního předpisu, dnem uvedeným
v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních
uživatelů údajů jako den jeho zániku, a to popřípadě
i zpětně ke dni jeho zániku. Ministerstvo dále znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci
dnem uvedeným v rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů jako den přerušení nebo pozastavení působnosti, a to popřípadě
i zpětně ke dni přerušení nebo pozastavení jeho působnosti.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
8. V § 11 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
9. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Znepřístupněnou datovou schránku orgánu veřejné moci, která byla znepřístupněna podle
odstavce 4 věty druhé, ministerstvo zpřístupní
dnem, kdy byl údaj o přerušení nebo pozastavení
působnosti vymazán z rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů.“.
10. V § 13 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „a v případě, že orgán veřejné moci zaniká výmazem z evidence podle jiného právního předpisu,
po uplynutí 3 let ode dne uvedeného v rejstříku
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů
údajů jako den jeho zániku“.
11. Nadpis § 15 zní: „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“.
12. V § 15 se odstavce 2 až 9 zrušují a zároveň
se zrušuje označení odstavce 1.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo vnitra zřídí orgánu veřejné
moci, který je zapsán do rejstříku orgánů veřejné
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moci a soukromoprávních uživatelů údajů a kterému
nebyla zřízena datová schránka podle § 6 zákona
č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona datovou schránku podle § 6
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

nebo podle bodu 4 znemožní, aby datová schránka
plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost subjektu, kterému byla tato datová schránka
zřízena.

2. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona není orgán veřejné moci, který vzniká
zápisem do evidence podle jiného právního předpisu
a kterému byla zřízena datová schránka podle § 6
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán
do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, datová schránka orgánu veřejné
moci se mu znepřístupní. Současně se tomuto orgánu
veřejné moci znepřístupní další datová schránka zřízená podle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST ŠESTÁ

3. Je-li do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona osoba, které bylo postupem podle
§ 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno,
aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové
schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo
vnitra její datovou schránku znepřístupní a zřídí jí
datovou schránku orgánu veřejné moci podle § 6
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona není osoba, které bylo postupem podle § 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno, aby její datová schránka plnila rovněž funkci
datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo
vnitra znemožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/
/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Ministerstvo vnitra neprodleně poté, co podle bodu 2 nebo 3 znepřístupní datovou schránku

Změna zákona o zdravotních službách
Čl. X
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona
č. 147/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odst. 4 se slovo „příjmů,“ nahrazuje
slovy „příjmů a“ a slova „a Českému statistickému
úřadu“ se zrušují.
2. V § 74 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova „adresu sídla podnikatele,“.
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Správce Národního zdravotnického informačního systému uvede Národní registr poskytovatelů
zdravotních služeb do souladu s § 74 odst. 1 písm. c)
zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob
Čl. XII
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, ve znění zákona
č. 87/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 65 písm. j) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, tečka na konci písmene k) se nahrazuje slovem
„a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:
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„l) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, opatrovníka právnické osoby.“.
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ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. V § 66 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka právnické osobě“.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. XIV

Čl. XIII
Přechodné ustanovení
Zapsaná osoba uvede zapsaný stav do souladu
s § 65 písm. l) a § 66 písm. d) zákona č. 304/2013 Sb.,

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 18 až
29, 114, 115, 119, 130 až 132, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb.,
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb.
a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až q), která znějí:
„l) vodním sloupcem – vertikálně souvislá masa
vody od hladiny po dnové sedimenty vodního
útvaru,
m) geologickou formací – soubor hornin, které lze
podle jejich fyzikálních a chemických vlastností,
v kombinaci s pozicí v zemské kůře, rozlišit od
jiných souborů hornin a zmapovat,
n) oblakem oxidu uhličitého – rozptýlený objem
oxidu uhličitého v geologické formaci,
o) migrací – pohyb oxidu uhličitého uvnitř úložného komplexu,

2. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„(3) Žadatel může požádat při popisu a posuzování plánovaného úložného komplexu a okolní
oblasti, které se provádí nejlepšími osvědčenými
postupy ve třech krocích podle kritérií stanovených
zákonem o geologických pracích21), o výjimku z jednoho nebo více těchto kritérií. Obvodní báňský úřad
může povolit výjimku z jednoho nebo více těchto
kritérií, pokud žadatel prokázal, že povolením výjimky nedojde k nepříznivému ovlivnění rozhodování o vhodnosti plánovaného úložného komplexu.
21

) Příloha k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
3. V § 7 odst. 2 se slova „jiného právního předpisu10)“ nahrazují slovy „zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí9)“.

p) uzavřením úložiště – definitivní ukončení vtláčení oxidu uhličitého do daného úložiště,
q) dobou po uzavření – doba po uzavření úložiště,
včetně doby po přechodu povinnosti na příslušný orgán.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

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

Sbírka zákonů č. 194 / 2016
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ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

„38) Článek 2 bod 85 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Čl. I

4. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 469/2011 Sb. a zákona č. 49/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo
„upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie36)“.
Poznámka pod čarou č. 36 zní:

39

) Článek 2 bod 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
5. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„je“ nahrazuje slovy „se rozumí“.
6. V § 2 odst. 2 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 40 zní:
„d) velkou výzkumnou infrastrukturou výzkumná
infrastruktura40), která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou
a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi,
40

) Článek 2 bod 91 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

7. V § 2 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

„36) Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské
unie.“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena e) až k).

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 37 zní:

8. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „písmene k)“
nahrazují slovy „písmene i)“.

„a) kategoriemi podpory oblasti podpory základního výzkumu37), aplikovaného výzkumu
a inovací,

9. V § 2 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky
pod čarou č. 41 zní:

37

) Článek 2 bod 84 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; průmyslový výzkum38), experimentální vývoj39) (dále jen „vývoj“) nebo jejich
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu“.
Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:

„g) projektem výzkumu, vývoje a inovací41) (dále
jen „projekt“) činnosti spadající do jedné nebo
několika kategorií podpory, které mají splnit
nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké
nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli, formulovaný uchazečem ve veřejné
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo
poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky,
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nejsou náklady nebo výdaje vynakládány
v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány
pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných
účetních zásad,

41

) Část 1.3. bod 15 písm. cc) Sdělení Komise – Rámec pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/
/01).“.

10. V § 2 odst. 2 písm. i) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo ve vývoji návrhy nových
nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb,“ a bod 3 se zrušuje.

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších
zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité výlučně pro účely projektu,

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
11. V § 2 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 42
až 44 zní:

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné
služby využité výlučně pro účely projektu,

42

„j) smluvním výzkumem ) výzkum prováděný
jménem podniku podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie43), k jehož provádění
je využívána výzkumná organizace44) nebo výzkumná infrastruktura40), přičemž podnik
vlastní výsledky výzkumných činností, nese riziko neúspěchu a za obdržené služby poskytne
výzkumné organizaci nebo výzkumné infrastruktuře přiměřenou odměnu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé
v přímé časové a věcné souvislosti při řešení
projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se
rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech,
které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu
projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl těchto
nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. flat rate) nebo ve
výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky organizace pro
uplatňování úplných nepřímých nákladů
v projektech (tzv. full-cost),“.

42

) Část 2.2. body 25 a 26 Sdělení Komise – Rámec pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01).

43

) Příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

44

) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Článek 1.3 bod 15 písm. ee) a článek 2.1 bod 19 Sdělení
Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2014/C 198/01).“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).
12. V § 2 odst. 2 písmeno k) zní:
„k) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou
přiděleny na konkrétní kategorie podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve
výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti
s nimi, a to
1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné
pracovníky, techniky a ostatní podpůrný
personál v rozsahu nezbytném pro účely
projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj
a inovace podle zákona o vysokých školách3),
2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného
majetku v rozsahu a po dobu, kdy je tento
majetek využíván pro účely projektu; jestliže
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13. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:
„(1) Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za
podmínek stanovených tímto zákonem, předpisy
Evropské unie7a) a v souladu s Rámcem pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací45), a to jako
účelovou nebo institucionální podporu.
45

) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací ze dne 27. června 2014 (2014/C 198/
/01).“.

14. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) projekt velké výzkumné infrastruktury.“.
15. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , kterým se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu37), aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na
nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí46), pokud se veškerý zisk z transferu
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znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace44)“.
Poznámka pod čarou č. 46 zní:
„46) Část 1.3. bod 15. písm. v) a část 2.1.1. bod 19 písm. b)
Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2014/C 198/01).“.

16. V § 3 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 47 zní:
„d) zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále na zadání veřejné zakázky,
včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté
podpoře47), a dále na vyhodnocení podmínek
pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou výzkumnou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České
republiky ve výzkumu a vývoji, a to až do celkové výše 2,5 % prostředků poskytovatele na
výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním
roce, s výjimkou nákladů orgánů hrazených podle písmene f),
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20. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) informaci o právním rámci veřejné podpory,
podle něhož budou veřejné prostředky poskytovány.“.
21. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo „míru“ nahrazuje slovem „intenzitu“.
22. V § 5 odst. 5, § 7 odst. 1, § 33 odst. 2
písm. a) a v § 35 odst. 2 písm. j) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
23. V § 5 odst. 6 se slova „programy vymezené
tímto zákonem“ nahrazují slovy „veškeré výdaje podle tohoto zákona“.
24. V § 5a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Rada pro výzkum, vývoj a inovace předloží návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj
a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol ve
smyslu odstavce 1, včetně návrhu střednědobého výhledu výdajů na výzkum, vývoj a inovace vládě vždy
nejpozději do 31. května běžného roku.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

47

) Článek 9 odst. 1 písm. c) a článek 30 odst. 4 nařízení
Komise (EU) 651/2014.
Článek 31 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Část 4.7. body 119 a 120 Sdělení Komise – Rámec pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/
/01).“.

17. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , jakož i věcné náklady bezprostředně spojené s činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako ústředního orgánu státní
správy zodpovědného za výzkum a vývoj“.
18. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „velkých“
vkládá slovo „výzkumných“.
19. V § 5 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 48 zní:
„c) vymezení způsobilých nákladů, nejvyšší povolenou intenzitu podpory a její odůvodnění
a další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie48),
48

) Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení
Komise (ES) č. 70/2001.“.

25. V § 5a odst. 6 písm. d) se slovo „míry“ nahrazuje slovem „intenzity“.
26. Poznámka pod čarou č. 7a zní:
„7a) Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení
Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým
a středním podnikům v platném znění, nařízení Komise
(EU) č. 702/2014, nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne
25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“.

27. V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně
poznámek pod čarou č. 49 a 50 znějí:
„c) právnické nebo fyzické osobě, která je podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
podnikem v obtížích49),
d) příjemci, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie50) do doby, než je jeho změnou vyloučeno další poskytování podpory.
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49

) Článek 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Článek 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

50

) Článek 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/
/2014.
Článek 1 odst. 5 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.“.

28. V § 7 odst. 5 a v § 33 odst. 2 písm. b) se za
slovo „velké“ vkládá slovo „výzkumné“.
29. V § 8 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7c a 55 zní:
„(1) Příjemce, který je účetní jednotkou, vede
v rámci účetnictví podle zvláštního zákona7c) pro
každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích podporované z veřejných prostředků podle § 3
odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje
výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Příjemce,
který není účetní jednotkou, vede tuto oddělenou
evidenci v rámci daňové evidence na základě zákona
upravujícího daně z příjmů55). Způsob vedení této
evidence stanoví na základě zákona upravujícího
daně z příjmů poskytovatel.
7c

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

55

) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“.

30. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
31. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
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34. V § 9 odst. 5 větě první se slova „grantový
nebo programový“ zrušují a za slovo „projekt“ se
vkládají slova „podle § 3 odst. 2“.
35. V § 9 odst. 8 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.
36. V § 10 odst. 3 se slova „jednorázově na
daný kalendářní rok, v ostatních případech“ zrušují.
37. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.
38. V § 14 odst. 3 a 4 se slova „nebo smlouvy
o využití výsledků“ zrušují.
39. V § 16 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „výukou nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě“.
40. V § 16 odst. 2 větě první se slova „vlastnické právo převést na poskytovatele“ nahrazují
slovy „poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a nediskriminační
přístup třetím stranám za tržních podmínek“ a věta
druhá se zrušuje.
41. V § 16 odstavec 4 zní:
„(4) Pro využití výsledků, s výjimkou odstavců 1 a 2, platí, že
a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li výlučná práva k výsledku plně financovanému
z veřejných prostředků, je využití výsledků
možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí46),

„(1) Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové
podpory na projekt podle § 3 odst. 2 smlouvu o poskytnutí podpory, která musí mít písemnou formu.
Smlouva se uzavírá na dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků
řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel8), ne však na
dobu delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. Smlouva může být prodloužena. Smlouva
musí obsahovat alespoň“.

b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak

32. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „podpory“ vkládají slova „stanovená podle jednotlivých
kategorií podpory uvedených v § 3 odst. 2“.

2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož
i související přístupová práva, náleží všem
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu,
nebo

33. V § 9 odst. 3, § 14 odst. 3 a v § 17 odst. 1 se
slovo „obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit
podle zákonů upravujících ochranu výsledků
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí
činnosti, mohou být volně šířeny a práva
k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto příjemcům, nebo

3. výzkumná organizace nebo provozovatel vý-
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zkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající
tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku jejich činnosti
a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal přístupová práva.“.
42. V § 17 odstavec 2 zní:
„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích, její obsah a podmínky, popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a může ji zároveň uveřejnit
jiným vhodným způsobem. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí poskytovatel změnit. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích musí obsahovat zejména
a) název programu nebo skupiny grantových projektů,
b) název a sídlo poskytovatele,
c) způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,
d) soutěžní lhůtu a hodnotící lhůtu podle tohoto
zákona,
e) místo, způsob a termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže,
požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,
místo, termín zveřejnění a převzetí zadávací dokumentace, místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů.“.
43. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) je právnickou nebo fyzickou osobou, která není
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie podnikem v obtížích49),
i) vůči němuž nebyl v návaznosti na rozhodnutí
Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle
přímo
použitelného
předpisu
Evropské
unie50).“.
44. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „c), d), f)“
nahrazují slovy „c) až f)“.
45. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „způsobilost podle odstavce 2 písm.“ vkládají slova „e) a“
a dále se za slova „způsobilosti uvedené v odstavci 2
písm.“ vkládají slova „e) a“.
46. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „odstavce 2 písm. c), d), f)“ vkládají slova „ , h) a i)“.
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47. V § 18 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
48. V § 18 odstavec 5 včetně poznámek pod
čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 zní:
„(5) Za účelem ověření předmětu činnosti uchazeče, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva
o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být
vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, si poskytovatel vyžádá podle jiného právního předpisu31) některý z následujících výpisů:
a) z veřejného rejstříku právnických a fyzických
osob56),
b) z registru osob57),
c) z živnostenského rejstříku58), nebo
d) ze seznamu výzkumných organizací podle tohoto zákona,
popřípadě si od uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne
starší než 90 kalendářních dnů, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo
založení, pokud se uchazeč nenachází v žádném takovém informačním systému veřejné správy.
Za účelem doložení oprávnění k činnosti uchazeče
podle odstavce 2 písm. b), si poskytovatel dále
od uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne starší
než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, pokud takovou činnost hodlá provádět v rámci řešení
projektu. Dokumenty podle tohoto odstavce nepředkládají osoby zřízené podle zvláštního zákona59), jiného obecně závazného předpisu, nebo
zveřejněného rozhodnutí.
31

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

56

) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

57

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

58

) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon).

59

) Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích.“.

49. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Žádost o vydání výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a výpisu z živnostenského rejstříku a tyto výpisy se mohou předávat v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Strana 3060

Sbírka zákonů č. 194 / 2016

Částka 72

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

50. V § 18 odst. 7 se za slovo „uchazeče“ vkládají slova „ , se kterým má být o poskytnutí účelové
podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí
podpory, nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory,“ a dále se za slova
„U osob, které“ vkládají slova „jednají jménem
uchazeče a které“.

59. V § 22 odst. 5 se číslovka „10“ nahrazuje
číslovkou „11“.

51. V § 18 odst. 8 se číslovka „6“ nahrazuje
číslovkou „7“ a dále se v odst. 12 číslovka „8“ nahrazuje číslovkou „9“.
52. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) vzor smlouvy o poskytnutí podpory,
j) způsob hodnocení a výběru projektů.“.
53. V § 20 odst. 2 větě druhé se tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se slova „který je zároveň dnem
ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích.“.
54. V § 21 odst. 3 se číslovka „9“ nahrazuje
slovy „8 a odstavce 10“.
55. V § 21 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Seznam členů odborného poradního orgánu
poskytovatel zveřejní současně s vyhlášením výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti upraví
poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní
současně s vyhlášením při vyhlášení veřejné soutěže
ve výzkumu, vývoji a inovacích.“.
56. V § 21 odst. 6 se slovo „zajistí“ nahrazuje
slovem „provede“ a dále se za slova „podle odstavce 5“ vkládá slovo „ , vlastní“.
57. V § 21 odst. 7 větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „a jeho zdůvodnění“ a dále
se slova „prostřednictvím internetu“ nahrazují slovy
„na svých webových stránkách“.
58. V § 21 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) V případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti podle § 18 poskytovatel písemně
vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě pěti kalendářních dnů.“.

60. V § 31 odst. 4 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c),
které zní:
„c) ode dne schválení programu vládou nebo ode
dne jeho posouzení Evropskou komisí, podléhá-li program takové posuzovací povinnosti.“.
61. V § 33 odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) vedení seznamu výzkumných organizací podle
§ 33a.“.
62. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 31, 44, 60 a 61 zní:
„§ 33a
Seznam výzkumných organizací
(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen
„seznam“) je informačním systémem veřejné
správy31), jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
(2) Do seznamu se zapisují organizace, které
požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění
definičních znaků organizace pro výzkum a šíření
znalostí stanovených předpisy Evropské unie44)
včetně prokázání zapisovaných údajů.
(3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci:
a) obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné
organizace,
b) právní forma výzkumné organizace,
c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
d) datum podání žádosti o zápis do seznamu,
e) datum zápisu do seznamu,
f) datum poslední aktualizace údajů v seznamu,
g) údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2,
h) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu činnosti, který
definuje výzkumné kapacity.
(4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis změny v zapisovaných úda-
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jích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze seznamu podává statutární orgán žadatele.
(5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými
doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do
seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají ve
sbírce listin, která je součástí seznamu.
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zapsaných v seznamu, prováděného pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis.
31

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

44

(6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin zveřejňuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do
seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu.
(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné organizace
do seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo
výmazu dosud zapsaných skutečností. Nejsou-li
splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zahájit
řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního
podnětu.
(9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu,
změny údajů rozhodných pro provedení zápisu
a změny zakládaných listin (včetně jejich případného
zrušení) oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do sedmi dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví.
(10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze
zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací

) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

60

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

61

) Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise – Rámec pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/
/01).“.

63. V § 36 odst. 7 se za slova „jejich funkce
odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které
se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“.
64. V § 36a odst. 6 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních
orgánů“.
65. V § 36a odst. 7 se slova „oborových
komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních
orgánů“.
66. V § 36a odst. 8 se za slova „jejich funkce
odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které
se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku I bodů 61 a 62, která nabývají účinnosti dnem
1. července 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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ZÁKON
ze dne 26. května 2016,
kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb.,
o účastnících odboje a odporu proti komunismu,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o účastnících odboje
a odporu proti komunismu
Čl. I
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje
a odporu proti komunismu, ve znění zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění
takto:
1. V § 6 odst. 3 se za slovo „institucí“ vkládají
slova „ ; ministerstvo vyrozumí žadatele o tom, že
požádalo o odborné stanovisko. Po dobu opatřování
stanovisek podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží“ a slova „věty druhé“ se
nahrazují slovy „věty třetí“.
2. V § 7 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo proti usnesením ministerstva, kterými
bylo řízení ve věcech uvedených v § 6 odst. 3 a 6
zastaveno; je příslušná též k provedení přezkumného
řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Jinak je
nadřízeným správním orgánem ministerstva ministr
obrany. Nadřízeným správním orgánem Komise je
Komise“.
3. V § 7 odst. 3 se za slovo „zvolena“ vkládají
slova „nebo jmenována“, slova „způsobilá k právním
úkonům“ se nahrazují slovy „plně svéprávná“ a na
konci odstavce se doplňují věty „Za bezúhonného
nelze pro účely tohoto zákona považovat toho,
kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin, pokud jeho odsouzení nebylo zahlazeno anebo
pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl
odsouzen. Za spolehlivého nelze pro účely tohoto
zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době
nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezá-

vislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena
Komise.“.
4. V § 7 odst. 4 se za slovo „voleni“ vkládají
slova „nebo jmenováni“ a za slovo „zvolen“ se vkládají slova „nebo jmenován“.
5. V § 7 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
„Člen Komise bude odvolán tím, kdo jej zvolil nebo
jmenoval, pokud přestane splňovat podmínky podle
odstavce 3.“.
6. V § 7 odst. 7 se slovo „nezbyté“ nahrazuje
slovem „nezbytné“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; Komise vyrozumí žadatele o tom, že
požádala o podklady a informace. Po dobu opatřování podkladů a informací podle věty první lhůty
týkající se provádění úkonů v řízení neběží“.
7. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Členové Komise jsou za svou činnost odměňováni
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona učiněno podání ve věci, ve které je ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná konat
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, a toto podání nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
stanoveným způsobem vyřízeno, vyřídí je Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje
a odporu proti komunismu; lhůty stanovené správním řádem v těchto případech počínají nově běžet
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i tehdy,
pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
marně uplynuly.
2. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona učiněno podání ve věci, ve které je ode dne
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nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný ministr
obrany, a toto podání nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanoveným způsobem vyřízeno, vyřídí je ministr obrany; lhůty stanovené
správním řádem v těchto případech počínají nově
běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to
i tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona marně uplynuly.
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znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 190/2016
Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.“.
ČÁST TŘETÍ

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Změna zákona o státní službě

Čl. IV

Čl. III
V § 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

