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86

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
(zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo civilní služby“
zrušují.

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

„(5) Člen sociálního družstva nesmí vykonávat
dobrovolnickou službu pro potřebu sociálního
družstva, jehož je členem.“.

4. V § 4 odst. 1 se za slovo „je“ vkládají slova
„veřejně prospěšná“.

5. V § 4 odst. 2 se slovo „osoba“ nahrazuje
slovy „fyzická osoba nebo veřejně prospěšná práv-
nická osoba“.

6. V § 4 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Podmínkou je, že dobrovolník vykonává dobrovol-
nickou službu mimo své povinnosti vyplývající
z jeho členského poměru k vysílající organizaci
a ani k ní nemá žádný jiný právní vztah.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vysílající organizace doloží svoji veřejnou
prospěšnost písemným prohlášením, že splňuje pod-
mínky uvedené v § 146 občanského zákoníku.“.

8. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Vysílající organizace vydá dobrovolníkovi
na jeho žádost osvědčení o vykonané dlouhodobé
dobrovolnické službě, jehož vzor je stanoven v pří-
loze k tomuto zákonu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

9. V § 5 odst. 6 se za slovo „dovolené“ vkládá
slovo „ , kapesného“ a slova „a při sjednání výše
kapesného se použijí přiměřeně předpisy o cestov-
ních náhradách“ se zrušují.

10. V § 6 odst. 2 větě první se slova „občan-
ským sdružením“ nahrazují slovy „spolkem, nadací,
nadačním fondem, ústavem, sociálním družstvem“

a ve větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vysílající organizace je povinna informo-
vat ministerstvo o změně skutečnosti rozhodné pro
udělení akreditace, ke které došlo v průběhu plat-
nosti akreditace, a to do 1 měsíce ode dne, kdy se
o takové změně dozvěděla.“.

12. V § 8 odst. 2 se slova „ , jejímž předmětem
činnosti je podnikání“ nahrazují slovy „na takové
činnosti, které by dobrovolník vykonával v rámci
podnikání přijímající organizace“.

13. V § 10 se věta první nahrazuje větou „Státní
orgány, organizační složky státu, orgány a organi-
zační složky územních samosprávných celků, státní
příspěvkové organizace, příspěvkové organizace
územních samosprávných celků a školské právnické
osoby mohou využívat dobrovolnickou službu
k účelům a za podmínek stanovených v § 2; v tomto
případě mají postavení přijímající organizace podle
tohoto zákona.“.

14. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
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„Příloha k zákonu č. 198/2002 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se
mění takto:

1. V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionár-
ního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního
zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“.

2. V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vy-
chází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy
„§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad
a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

3. V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b)
nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11
odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11
odst. 3“.

4. V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního
zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“.

5. V § 15 odst. 8 se slova „méně než 5 000 Kč“
nahrazují slovy „méně než 50 000 Kč“.

6. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahra-
zují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat
údaje souhrnné provozní evidence za předchozí ka-
lendářní rok“.

7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Do povinného snížení se nezapočítávají státní
hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do vol-
ného daňového oběhu na daňovém území České re-
publiky.“.

8. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů po-

dle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části
emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení
součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionár-
ních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení
těchto spalovacích stacionárních zdrojů z přechod-
ného národního plánu anebo nedojde k navýšení
emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje
v aglomeraci.“.

9. V § 39 odst. 1 se slova „využitelného vyro-
beného“ zrušují a za slovo „tepla“ se vkládají slova
„dodávaného k využití ze stacionárního zdroje“.

10. V § 41 se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů po-
dle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části
emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení
součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionár-
ních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení
jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu pod
50 MW anebo nedojde k navýšení emisního stropu
spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“.

11. V příloze č. 4 části B se za bod 1 vkládá
nový bod 2, který zní:

„2. Kontinuální měření emisí podle bodu 1.1. se ne-
vztahuje na spalovací stacionární zdroje o jmenovi-
tém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž cel-
kový jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 100 MW,
a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž
provozní hodiny, stanovené postupem podle prová-
děcího právního předpisu, v daném kalendářním
roce nepřekročí 300 hodin.“.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

12. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně po-
známky pod čarou č. 1 zní:
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17
odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje
povinen ohlásit do 30. června 2014.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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88

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech,
ve znění zákona č. 190/2005 Sb., zákona č. 70/2007
Sb., zákona č. 308/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.,
se mění takto:

1. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 3 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Válečným veteránem je státní občan České
republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné
službě, příslušník armády, která v rozhodné době
byla považována za armádu spojeneckou, nebo pří-
slušník armády státu, jehož je Česká republika práv-
ním nástupcem, (dále jen „voják“) anebo jako
příslušník bezpečnostního sboru konal službu

a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních
dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného
konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou
bezpečnostní situací,

b) v souhrnu nejméně po dobu 360 kalendářních
dnů v jiných zahraničních misích, než je uve-
deno pod písmenem a), které se uskutečnily na
základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž
je Česká republika členem; nejkratší započita-
telná doba podle tohoto ustanovení však činí
nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby,
nebo

c) jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší
než dobu podle písmene a) nebo b), kdy však
celková doba služby po vzájemném sečtení činí
alespoň 360 kalendářních dnů; doba výkonu
služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo
v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní si-
tuací kratší než doba uvedená pod písmenem a)
se v tomto případě do celkové doby služby za-
počítává čtyřnásobně, pokud po tomto pře-
počtu dosáhne nejméně 90 dnů.

(2) Válečným veteránem je rovněž státní občan
České republiky, který jako zaměstnanec ústředního
orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo
ozbrojených sil (dále jen „zaměstnanec“) plnil úkoly
v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výraz-
ně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné za-
hraniční misi, a to po dobu stanovenou v odstavci 1
písm. a), b) nebo c).

(3) Za válečného veterána se nepovažuje voják
nebo příslušník bezpečnostního sboru, i když spl-
ňuje podmínky podle odstavce 1, pokud byl pravo-
mocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody za trestný čin spáchaný v souvislosti s vý-
konem služby podle odstavce 1 nebo mu byl uložen
trest ztráty vojenské hodnosti. Za válečného veterána
se dále nepovažuje ani voják, pokud mu zanikl slu-
žební poměr odnětím hodnosti, nebo příslušník bez-
pečnostního sboru, pokud mu byl uložen kázeňský
trest odnětí služební hodnosti. Za válečného veterána
se nepovažuje ani zaměstnanec, i když splňuje pod-
mínky podle odstavce 2, pokud byl pravomocně od-
souzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za
trestný čin spáchaný v souvislosti s plněním úkolů
podle odstavce 2.“.

3. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Do doby podle § 3 odst. 1 nelze započíst
dobu služby nebo plnění úkolů, které byly vykoná-
vány ve prospěch režimu jednajícího v rozporu se
zásadami demokratické společnosti, respektující
práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spoje-
ných národů, Všeobecnou deklarací lidských práv
a navazujícími mezinárodními pakty o občanských,
politických, hospodářských, sociálních a kulturních
právech.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 3a

Odstranění tvrdosti zákona

(1) Ministr obrany může na základě písemné
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a odůvodněné žádosti o odstranění tvrdosti zákona
rozhodnout o tom, že za válečného veterána se po-
važuje i osoba, která

a) nesplnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1
písm. a), protože zahraniční mise byla ukon-
čena před uplynutím 90 dnů,

b) nesplnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1
písm. a) nebo b), pokud v průběhu zahraniční
mise vykonala mimořádně záslužný čin, nebo

c) nesplnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1
písm. a) nebo b), pokud v průběhu zahraniční
mise utrpěla bez vlastního zavinění újmu na
zdraví, v jejímž důsledku jí byla účast v zahra-
niční misi ukončena.

(2) Proti rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1
nelze podat rozklad.“.

5. § 4 a 5 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 1d a 4 znějí:

„§ 4

Osvědčení válečného veterána

(1) Osvědčení válečného veterána ministerstvo
vydává na základě písemné žádosti osob uvedených
v § 3 odst. 1 a 2. Žádost kromě náležitostí stanove-
ných správním řádem obsahuje místo narození,
státní občanství a případně hodnost nebo služební
hodnost s hodnostním označením. Žadatel dále
uvede místo a dobu služby nebo plnění úkolů v mi-
sích, a bylo-li mu vydáno osvědčení o účasti na ná-
rodním boji za osvobození podle jiného právního
předpisu1d), uvede číslo tohoto osvědčení.

(2) Ministerstvo v řízení ověří, zda jsou splněny
podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána.
Jsou-li tyto podmínky splněny, vydá osvědčení vá-
lečného veterána.

(3) Ministerstvo vnitra nebo ústřední orgány
státní správy poskytnou ministerstvu údaje potřebné
k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení
válečného veterána příslušníkům bezpečnostního
sboru nebo zaměstnancům.

(4) Ve sporných případech Ministerstvo zahra-
ničních věcí na žádost ministerstva vydá stanovisko,
ve kterém určí, zda se jedná o misi v místě ozbroje-
ného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou
bezpečnostní situací nebo jinou zahraniční misi, jaké
bylo místo a doba trvání této zahraniční mise a zda
armáda, ve které osoba v době rozhodné pro vydání

osvědčení válečného veterána konala službu, byla
nebo je armádou spojeneckou.

(5) Osvědčení válečného veterána obsahuje
hodnost nebo služební hodnost s hodnostním ozna-
čením, titul, jméno, příjmení, místo a datum naro-
zení, údaje o výkonu služby nebo plnění úkolů a dále
otisk razítka, datum a podpis oprávněné úřední oso-
by. Vzor osvědčení válečného veterána je uveden
v příloze k tomuto zákonu.

§ 5

Příspěvek na stravování, pomoc při začleňování
do občanského života a finanční podpora

(1) Válečnému veteránovi, který

a) je držitelem osvědčení podle zákona o příslušní-
cích československé armády v zahraničí a o ně-
kterých jiných účastnících národního boje za
osvobození nebo je poživatelem dávek důcho-
dového pojištění, jež vyplácí Vojenský úřad so-
ciálního zabezpečení, může ministerstvo v závis-
losti na svých finančních možnostech poskyto-
vat příspěvek na stravování ve výši, kterou při-
spívá na závodní stravování podle jiného
právního předpisu, a zabezpečovat závodní
stravování ve vlastních stravovacích zařízeních
podle rozpočtových pravidel; příspěvek na stra-
vování podle tohoto zákona nelze poskytovat
válečnému veteránovi, pokud je mu příspěvek
na stravování již poskytován z jiného titulu,

b) je vojákem nebo zaměstnancem ministerstva,
poskytuje ministerstvo v případě potřeby po-
moc při začleňování do občanského života, psy-
chologickou péči a umožňuje mu pobyt ve vo-
jenském ubytovacím zařízení na dobu nutnou
k překonání jeho tíživé sociální situace, nejdéle
však na dobu jednoho roku.

(2) Válečnému veteránovi a jeho manželovi,
druhovi nebo partnerovi4) může ministerstvo v pří-
padě potřeby a v závislosti na jejich zdravotním
stavu poskytnout finanční podporu na lázeňskou lé-
čebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt. Fi-
nanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační
péči nelze poskytnout těm válečným veteránům,
kteří mají možnost získat obdobnou podporu ze
svého pracovního nebo služebního poměru.

1d) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících ná-
rodního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/
/1964 Sb.
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4) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

6. V § 6 nadpis zní: „Domov péče o válečné
veterány“.

7. V § 6 odst. 1 se za slovo „domově“ vkládají
slova „péče o válečné veterány (dále jen „domov“)“.

8. V § 6 odst. 2 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Obdobně se toto ustanovení použije i na man-
žela, druha nebo partnera4) válečného veterána.“.

9. V § 7 odst. 2 se ve větě druhé slova „občan-
ské sdružení uvedené v § 4 písm. b)“ nahrazují slovy
„spolek uvedený v § 8 písm. b)“, ve větě třetí se slova
„ověřený opis“ nahrazují slovem „kopie“ a věta po-
slední se nahrazuje větou „Válečný veterán podává
žádost o přijetí do domova i za manžela, druha nebo
partnera4), a to s jejich souhlasem.“.

10. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) V případech hodných zvláštního zřetele,
zejména ze zdravotních důvodů, může ministerstvo
do domova přijmout válečného veterána s manželem,
druhem nebo partnerem4). V případě úmrtí váleč-
ného veterána lze jeho manžela, druha nebo part-
nera4) v domově ponechat, pokud o to požádá. Vy-
hovuje-li se žádosti o přijetí do domova, určí se doba
pobytu a rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.“.

11. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo může rozhodnout o tom, že
do domova lze výjimečně přijmout i jinou osobu než
válečného veterána, pokud nebude naplněna kapacita
domova. Musí se však jednat o osobu, která vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu a sociálním pomě-
rům potřebuje péči v domově a netrpí zdravotním
postižením, které vylučuje její přijetí do domova.
Tuto osobu však lze do domova přijmout pouze na
dočasný pobyt a za podmínky plné úhrady skutečně
vynakládaných finančních nákladů. Ministerstvo
může této osobě ukončit rozhodnutím pobyt v pří-
padě, kdy obsazené lůžko potřebuje pro válečného
veterána nebo jeho manžela, druha nebo partnera4).
Pobyt v takovém případě nemůže být ukončen dříve
než uplynutím posledního dne měsíce následujícího
po měsíci, v němž rozhodnutí nabylo právní moci.“.

12. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Úkoly ministerstva

Ministerstvo

a) vydává osobám uvedeným v § 3 odst. 1 a 2
osvědčení válečného veterána a vede evidenci
vydaných osvědčení,

b) umožňuje spolkům, které sdružují převážně vá-
lečné veterány, bezplatné využívání objektů,
s nimiž hospodaří ministerstvo a právnické oso-
by jím zřízené, k provozování schůzové čin-
nosti nebo pořádání kulturních a společenských
akcí,

c) zabezpečuje oslavy Dne válečných veteránů
a může zabezpečovat slavnostní a pietní akce
s účastí válečných veteránů, zejména u příleži-
tosti státních svátků a významných výročí
účasti ozbrojených sil v ozbrojených konflik-
tech a mírových operacích,

d) zřizuje a spravuje domovy,

e) rozhoduje o přijetí válečného veterána a jeho
manžela, druha nebo partnera4) a jiné osoby
stanovené v § 7 odst. 5 do domova a rozhoduje
o přerušení nebo ukončení jejich pobytu v do-
mově.“.

13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně
poznámky pod čarou č. 5 zní:

„§ 8a

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona
využívá ministerstvo

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel5),

b) údaje z informačního systému evidence obyva-
tel.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

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

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který nepřežil,
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.
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(3) Využívanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

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 ne-
přežil.

(4) Ze získaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.

5) § 18 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních regis-
trech, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Příloha č. 1 se zrušuje a zároveň se zrušuje
označení přílohy č. 2.

15. Příloha zní:

„Příloha k zákonu č. 170/2002 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výkon služby vojáka a příslušníka bezpeč-
nostních sborů rozhodný pro splnění podmínek vá-
lečného veterána a zahájený přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona
č. 170/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. U zaměstnance podle § 3 odst. 2 zákona
č. 170/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, se doba
plnění úkolu mimo území České republiky započí-
tává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Voják a příslušník bezpečnostního sboru,

který splnil podmínky válečného veterána podle zá-
kona č. 170/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely vydání
osvědčení válečného veterána posuzuje podle zákona
č. 170/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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89

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014

o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů
a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Účel zákona

(1) Účelem státního dluhopisového programu
podle tohoto zákona je získání peněžních prostředků
na úhradu

a) jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu
splatných v roce 2014, včetně jmenovitých hod-
not nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou
jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu
splatných v roce 2014,

b) jmenovitých hodnot státních dluhopisů s dobou
splatnosti delší než 1 rok, odkupovaných z trhu
v roce 2014,

c) případných předčasných splátek jmenovitých
hodnot státních dluhopisů,

d) případných předčasných splátek jmenovitých
hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhra-

dou jmenovitých hodnot nebo jistin státního
dluhu,

e) případných předčasných splátek jistin úvěrů
přijatých od Evropské investiční banky.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopi-
sového programu je 209 640 831 901 Kč.

§ 2

Splatnost závazků

Dluhy vyplývající ze státního dluhopisového
programu podle tohoto zákona budou splaceny nej-
později uplynutím 105 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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90

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „a cenu na úhradu nákladů spojených
s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných
zdrojích energie“.

2. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo při prokázaném opakovaném
neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporovaných
zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozor-
nění“.

3. V § 24 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 9
slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 10 se slovo
„nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 11, který zní:

„11. při prokázaném opakovaném neuhrazení
ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporo-
vaných zdrojích energie, která není uhra-
zena ani po upozornění,“.

4. V § 24 odst. 3 písm. d) se na konci bodu 10
slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 11 se slovo
„nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 12, který zní:

„12. při prokázaném opakovaném neuhrazení
ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporo-
vaných zdrojích energie, která není uhra-
zena ani po upozornění,“.

5. V § 25 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 8
slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 9 se slovo
„nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 10, který zní:

„10. při prokázaném opakovaném neuhrazení
ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporo-
vaných zdrojích energie, která není uhra-
zena ani po upozornění,“.

6. V § 25 odst. 3 písm. d) se na konci bodu 10
slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 11 se slovo
„nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 12, který zní:

„12. při prokázaném opakovaném neuhrazení
ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporo-
vaných zdrojích energie, která není uhra-
zena ani po upozornění,“.

7. V § 25 odst. 10 písm. b) se za slova „v pří-
padě neoprávněného odběru“ vkládají slova „nebo
při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny po-
dle zákona o podporovaných zdrojích energie, která
není uhrazena ani po upozornění,“.
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8. V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo při prokázaném opakovaném
neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny podle zákona o podporovaných
zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozor-
nění“.

9. V § 50 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta
„Smlouva o distribuci elektřiny s obchodníkem
s elektřinou musí dále obsahovat výčet odběrných
míst všech zákazníků, s nimiž má obchodník s elek-
třinou na vymezeném území provozovatele distri-
buční soustavy uzavřenu smlouvu podle od-
stavce 2.“.

10. V § 98a odst. 2 se na konci písmene h) do-
plňuje bod 12, který zní:

„12. strukturu cen za činnosti operátora trhu
a způsob a termíny účtování a úhrad ceny
za činnosti operátora trhu jednotlivými
účastníky trhu s elektřinou,“.

11. V § 98a odst. 2 se na konci písmene i) do-
plňuje bod 12, který zní:

„12. strukturu cen za činnosti operátora trhu
a způsob a termíny účtování a úhrad ceny
za činnosti operátora trhu jednotlivými
účastníky trhu s plynem,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Obchodník s elektřinou navrhne do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozova-
teli distribuční soustavy, který pro něj zajišťuje dis-
tribuci elektřiny na základě smlouvy o distribuci
uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, změnu této smlouvy tak, aby splňovala usta-
novení § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podporovaných
zdrojích energie

Čl. III

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro-
jích energie a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) provozovatelem lokální distribuční soustavy
držitel licence na distribuci elektřiny, jehož dis-
tribuční soustava není přímo připojena k přeno-
sové soustavě.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nepou-
žije pro výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje,
jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %
základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle
zákona o obcích.“.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevzta-
huje na výrobce, který vyrábí elektřinu z bioplynu
a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská
výroba.“.

4. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije pro
výrobce elektřiny z druhotných zdrojů, jehož akcie
v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního
kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o ob-
cích.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

5. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro
výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované vý-
roby elektřiny a tepla, jehož akcie v souhrnné jme-
novité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve
vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

6. V § 12 odst. 4 se slova „odst. 8“ nahrazují
slovy „odst. 9“ a slova „odst. 6“ se nahrazují slovy
„odst. 7“.

7. V § 13 odst. 1 větě první se slova „podle § 28
odst. 4“ nahrazují slovy „za množství elektřiny
podle § 28 odst. 5“ a ve větě druhé se za slova „ceny
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny“
vkládají slova „mezi operátorem trhu a provozovate-
lem přenosové soustavy a provozovatelem regionální
distribuční soustavy“.

8. V § 24 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Ustanovení odstavce 6 písm. e) se nepou-
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žije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož
akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základ-
ního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona
o obcích.“.

9. V § 25 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7,
který zní:

„(7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužije pro
výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož akcie
v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního
kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o ob-
cích.“.

10. V § 28 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Obchodník s elektřinou, výrobce elek-
třiny, provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy účtuje cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny včetně zá-
loh osobám podle odstavce 5, 6 nebo 7 a tyto osoby
jsou povinny tuto cenu hradit. Způsob a termíny
účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spoje-
ných s podporou elektřiny stanoví prováděcí právní
předpis.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

11. V § 28 odst. 5 písmena a) až c) znějí:

„a) zákazník

1. obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci
elektřiny za množství elektřiny dodané po-
dle smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny anebo provozovateli přenosové
soustavy nebo provozovateli distribuční sou-
stavy za množství elektřiny dopravené podle
smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy
o distribuci elektřiny a

2. provozovateli přenosové soustavy nebo pro-
vozovateli distribuční soustavy za množství
elektřiny spotřebované zákazníkem nebo ji-
ným účastníkem trhu s elektřinou v odběr-
ném místě zákazníka bez použití přenosové
soustavy nebo distribuční soustavy, včetně
elektřiny spotřebované v zařízeních připoje-
ných do odběrného místa zákazníka,

b) výrobce elektřiny provozovateli přenosové sou-
stavy nebo provozovateli distribuční soustavy,
k níž je výrobna elektřiny přímo připojena, za
množství elektřiny spotřebované výrobcem
elektřiny nebo jiným účastníkem trhu s elektři-

nou bez použití přenosové soustavy nebo dis-
tribuční soustavy,

c) provozovatel přenosové soustavy nebo regio-
nální distribuční soustavy operátorovi trhu za
množství elektřiny jemu dodané podle smlouvy
o dodávce elektřiny,“.

12. V § 28 odst. 5 se za písmeno c) doplňuje
písmeno d), které zní:

„d) provozovatel lokální distribuční soustavy pro-
vozovateli distribuční soustavy, ke které je lo-
kální distribuční soustava připojena, za množ-
ství elektřiny jemu dodané podle smlouvy o do-
dávce elektřiny a za množství elektřiny spotře-
bované v lokální distribuční soustavě výrobcem
elektřiny nebo jiným účastníkem trhu s elektři-
nou bez použití distribuční soustavy,“.

13. V § 28 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Cenu na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny vyúčtovanou obchodníkem s elektři-
nou nebo výrobcem elektřiny zákazníkovi je ob-
chodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny povinen
na základě vyúčtování hradit provozovateli distri-
buční soustavy. Má se za to, že prokázané opako-
vané neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených
s podporou elektřiny obchodníkem s elektřinou pro-
vozovateli distribuční soustavy, která není uhrazena
ani po upozornění, je porušením právních předpisů
souvisejících s výkonem licencované činnosti při vý-
konu licencované činnosti závažným způsobem.

(7) Cenu na úhradu nákladů spojených s pod-
porou elektřiny vyúčtovanou provozovatelem lo-
kální distribuční soustavy účastníkovi trhu s elektři-
nou je provozovatel lokální distribuční soustavy po-
vinen na základě vyúčtování hradit provozovateli
distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční
soustava připojena. Má se za to, že prokázané opa-
kované neuhrazení ceny na úhradu nákladů spoje-
ných s podporou elektřiny provozovatelem lokální
distribuční soustavy provozovateli distribuční sou-
stavy, ke které je lokální distribuční soustava připo-
jena, která není uhrazena ani po upozornění, je po-
rušením právních předpisů souvisejících s výkonem
licencované činnosti při výkonu licencované činnosti
závažným způsobem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako od-
stavce 8 až 12.
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14. V § 28 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako od-
stavce 8 až 11.

15. V § 37 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5,
který zní:

„(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije pro
výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny,
jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %
základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle
zákona o obcích.“.

16. V § 53 odst. 2 písmeno o) zní:

„o) způsob a termíny účtování a hrazení ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

mezi operátorem trhu a provozovatelem přeno-
sové soustavy a provozovatelem regionální dis-
tribuční soustavy.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení s výjimkou ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5,
6, 8, 9 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. čer-
vence 2014.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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