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357

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby

Čl. I

V § 15 odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působ-
nosti orgánů České republiky ve věcech převodů
vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnic-
ké nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991
Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 170/1993
Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 218/1994
Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998
Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb.,
zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zá-
kona č. 274/2001 Sb., zákona č. 473/2001 Sb. a zá-
kona č. 282/2003 Sb., se na konci písmene x) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které
zní:

„y) v souladu s rozhodnutím vlády k převodu do
státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované
příjmy pojistného na důchodové pojištění včet-
ně příjmů z penále a pokut připadajících na dů-
chodové pojištění budou nižší než rozpočto-
vané výdaje na dávky důchodového pojištění
včetně výdajů spojených s výběrem pojistného
na důchodové pojištění a výplatou dávek dů-
chodového pojištění; rozpočtovaná částka se
převede maximálně do výše předpokládaného
skutečného rozdílu podle části věty před střed-
níkem.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. II

V § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb., se slova
„spolu s částkou ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané
hodnoty připadajícího na státní rozpočet“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zrušení
Fondu národního majetku

Čl. III

V § 5 odst. 3 písm. c) bodě 5 zákona č. 178/2005
Sb., o zrušení Fondu národního majetku České re-
publiky a o působnosti Ministerstva financí při pri-
vatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení
Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 15/
/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se slova „spolu
s částkou z výnosu daně z přidané hodnoty zapo-
čítávanou pro případný převod ze státního rozpočtu
do státních finančních aktiv na účet rezervy pro dů-
chodovou reformu5)“ včetně poznámky pod čarou
č. 5 zrušují a za slovo „převede“ se vkládá slovo
„maximálně“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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358

ZÁKON

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně
vyvezených kulturních statků, ve znění zákona
č. 180/2003 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se slova „stanoví v souladu s právem
Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapra-
covává příslušné předpisy Evropské unie1) a upra-
vuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU
ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků
neoprávněně vyvezených z území členského státu
a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) je součástí národního kulturního pokladu České
republiky, nebo“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 2 odst. 4 se slova „nařízením Evrop-
ských společenství,7)“ nahrazují slovy „přímo po-
užitelným předpisem Evropské unie7),“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008
o vývozu kulturních statků.“.

4. V § 3 odst. 2 se za slovo „států“ vkládají
slova „prostřednictvím systému pro výměnu infor-
mací o vnitřním trhu10)“ a slova „3 roky“ se nahra-
zují slovy „5 let“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/
/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci pro-

střednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („na-
řízení o systému IMI“).“.

5. V § 4 odst. 3 a v § 13 odst. 2 se slova „2 mě-
síců“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „č. 2“ zrušují.

7. Na konci textu § 10 se doplňují slova „ze-
jména prostřednictvím systému pro výměnu infor-
mací o vnitřním trhu“.

8. V § 11 se slova „1 roku“ nahrazují slo-
vy „3 let“.

9. V § 12 odst. 2 se slova „spravoval kulturní
statek s náležitou péčí“ nahrazují slovy „prokáže, že
při nabytí kulturního statku vynaložil nezbytnou
péči“.

10. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Při prokazování, zda vlastník nebo držitel
vynaložil při nabývání kulturního statku nezbytnou
péči podle odstavce 2, soud zváží všechny okolnosti,
za nichž byl kulturní statek nabyt, zejména to, zda
vlastník nebo držitel zjišťoval dokumentaci o původu
kulturního statku a povolení k vývozu vyžadovaná
na základě právních předpisů žádajícího státu, dále
zda zohlednil hodnověrnost zúčastněných stran a za-
placenou cenu, zda nahlédl do veškerých veřejně
přístupných registrů odcizených kulturních statků
a zda konzultoval s dotčenými osobami a orgány
vykonávajícími veřejnou moc.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11. Příloha č. 1 se zrušuje a dosavadní příloha
č. 2 se označuje jako „Příloha k zákonu č. 101/2001
Sb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o navrácení nezákonně vyvezených kul-
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turních statků, která nebyla pravomocně skonče-
na přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 101/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

V § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech

pracovního klidu, se za slova „1. leden – Nový rok,“
vkládají slova „Velký pátek,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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360

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních sy-
stémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona
č. 130/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontakt-
ními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/
/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/
/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/
/2013 Sb. a vyhlášky č. 347/2014 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hra-
dec se za slovo „Višňová“ vkládá slovo „ , Vlčetí-
nec“.

2. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se za
slovo „Lenora“ vkládá slovo „ , Lužice“ a za slova
„Nová Pec“ se vkládá slovo „ , Olšovice“.

3. V příloze č. 1, části Pardubický kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Přelouč se za
slovo „Stojice“ vkládá slovo „ , Strašov“.

4. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Plzeň se za
slova „Štěnovický Borek“ vkládá slovo „ , Tymá-
kov“.

5. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Sušice se za
slovo „Čímice“ vkládají slova „ , Dlouhá Ves“.

6. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav se za slova „Panenské Bře-
žany“ vkládá slovo „ , Podolanka“ a za slovo
„Zdiby“ se vkládá slovo „ , Zeleneč“.

7. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Černošice se za
slovo „Bojanovice“ vkládají slova „ , Březová-Oleš-
ko“.

8. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav
se za slova „Písková Lhota“ vkládá slovo „ , Plazy“.

9. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Mnichovo Hra-
diště se za slovo „Branžež“ vkládá slovo „ , Bře-
zina“.

10. V příloze č. 1, části Středočeský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Podě-
brady se za slova „Libice nad Cidlinou“ vkládá slovo
„ , Odřepsy“.

11. V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se
za slovo „Mlékojedy“ vkládá slovo „ , Oleško“.

12. V příloze č. 1, části Hlavní město Praha se
za slova „Úřad městské části Praha-Královice“ vklá-
dají slova „ , Úřad městské části Praha-Křeslice“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Chovanec v. r.
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