Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 44

Rozeslána dne 9. dubna 2019

Cena Kč 49,–

O B S A H:
97. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon)
98. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
99. Z á k o n o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
100. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění pozdějších předpisů
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ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna transplantačního zákona
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech
a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 10a odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Jde-li o cizince, který není držitelem dárcovské karty a u něhož lze předpokládat odběr tkání
nebo orgánů podle tohoto zákona, poskytovatel
zdravotních služeb se dotáže osoby blízké cizinci,
pokud je mu známa, zda
a) cizinec
1. neučinil projev vůle směřující k vyjádření nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo
orgánů, nebo
2. vyslovil souhlas s darováním tkání nebo
orgánů, je-li ve státě, jehož je občanem,
uplatňována zásada předpokládaného nesouhlasu, a
b) souhlasí s posmrtným odběrem tkání a orgánů
od cizince.
(3) Pokud poskytovatel zdravotních služeb postupem podle odstavce 2 zjistí, že lze odběr od cizince provést, zajistí zároveň splnění povinnosti podle § 15 odst. 1.“.
2. V § 10a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Nemůže-li poskytovatel zdravotních služeb učinit dotaz podle odstavce 2 přímo u osoby
blízké cizinci uvedenému v odstavci 2, zjistí na základě jeho podnětu Koordinační středisko transplantací
a) u příslušného orgánu státu, jehož je cizinec občanem, informace podle odstavce 2 písm. a), a
b) u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
státu, jehož je cizinec občanem, kontakt na
osobu blízkou cizince.
Koordinační středisko transplantací předá neprodleně kontakt na osobu blízkou a zjištěné informace
poskytovateli zdravotních služeb.
(5) Umožňují-li skutečnosti zjištěné podle odstavce 4 písm. a) provést odběr od cizince, zjistí poskytovatel zdravotních služeb u osoby blízké cizinci,
zda souhlasí s posmrtným odběrem tkání a orgánů
od tohoto cizince, a v případě souhlasu zajistí zároveň splnění povinnosti podle § 15 odst. 1.
(6) Vyjádření osoby blízké a informace od příslušného orgánu státu, jehož je cizinec občanem, podle odstavce 4 písm. a) se zaznamenávají ve zdravotnické dokumentaci cizince.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
3. V § 10a odst. 7 se za slova „podle odstavce 2
nebo“ vkládají slova „odstavce 4 a 5 anebo“ a za
slovo „cizince“ se vkládají slova „uvedeného v odstavci 2“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., § 8 včetně nadpisu a poznámky
pod čarou č. 12 zní:
„§ 8
Řízení o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření
(1) Řízení o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán
a) na základě žádosti osoby uvedené v odstavci 2,
nebo
b) z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti,
která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její
vznik.
(2) Žádost o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření může podat
a) fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou újmou dotčena nebo u níž je takové dotčení
pravděpodobné, nebo
b) právnická osoba soukromého práva, jejímž
předmětem činnosti je podle zakladatelského
právního jednání ochrana životního prostředí
a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná
výdělečná činnost.
(3) Žádost o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření musí být doložena informacemi, ze kterých je patrné, že došlo k ekologické
újmě nebo že taková újma bezprostředně hrozí.

(4) Osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny
předložit příslušnému orgánu vyjádření související
s případy ekologické újmy nebo s bezprostřední
hrozbou jejího vzniku, jichž jsou si vědomy, a to
i tehdy, pokud žádost podle odstavce 1 písm. a) nepodaly.
(5) Oznámení o zahájení řízení příslušný orgán
zveřejní na portálu veřejné správy a neprodleně
o něm informuje správní orgán příslušný rozhodovat
o preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních podle jiných právních předpisů12).
(6) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou požádat příslušný orgán, aby byly po dobu
1 roku ode dne podání žádosti bez zbytečného odkladu písemně informovány o každém zahájeném
řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření. Tato žádost musí být místně specifikována a lze ji podávat opakovaně.
(7) Nebylo-li řízení o uložení preventivních
opatření nebo nápravných opatření zahájeno na jejich žádost, jsou osoby uvedené v odstavci 2 písm. b)
účastníky takového řízení, pokud písemně oznámí
příslušnému orgánu svou účast do 8 dnů ode dne,
a) kdy jim byla doručena informace o zahájeném
řízení podle odstavce 6, nebo
b) kdy byla informace o zahájení řízení zveřejněna
na úřední desce příslušného orgánu.
(8) Řízení o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření zahájené na základě žádosti se z důvodu zpětvzetí žádosti nezastaví, pokud
jsou dány důvody pro zahájení řízení z moci úřední.
12

) Například § 42 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 86 zákona č. 114/1992 Sb., § 3c zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., § 51 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).“.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 20. března 2019
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
PŘÍSTUPNOST INTERNETOVÝCH
STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra
(dále jen „ministerstvo“).
(2) Tento zákon se vztahuje na internetové
stránky a mobilní aplikace spravované povinným
subjektem.
(3) Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, kterým je
a) mapa a související on-line služba; v případě
mapy určené k navigačním účelům však musí
být digitální formou splňující požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních
aplikací poskytnuto náhradní uživatelské řešení,
b) znázornění položky sbírky kulturního dědictví,
a to v případě neslučitelnosti požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních
aplikací s potřebou zachovat položku sbírky
kulturního dědictví nebo pravost jejího znázornění anebo v případě nedostatku vybavení na
převod textu z rukopisů nebo jiných položek

1

sbírek kulturního dědictví na obsah internetových stránek a mobilních aplikací splňující požadavky na jejich přístupnost,
c) archiválie,
d) mediální soubor s časovou dimenzí vysílaný
v reálném čase.
(4) Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, který povinný subjekt přejímá
z jiného zdroje, pokud není financován povinným
subjektem nebo vytvářen povinným subjektem
anebo pod kontrolou povinného subjektu.
§2
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) mobilní aplikací programové vybavení, jež je
navrženo a vytvořeno povinným subjektem
nebo pro něj tak, aby jej mohla veřejnost používat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré
telefony a tablety; mobilní aplikací není programové vybavení, jímž je mobilní zařízení přímo
ovládáno,
b) mediálním souborem s časovou dimenzí zvukový záznam, obrazový záznam a zvukově obrazový záznam a tyto záznamy v kombinaci
s interaktivními prvky,
c) položkou sbírky kulturního dědictví kulturní
památka, sbírkový předmět tvořící sbírku muzejní povahy, knihovní dokument a předmět
kulturní hodnoty.

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
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§3
Povinný subjekt
(1) Povinným subjektem se rozumí
a) stát,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem,
d) právnická osoba zřízená nebo založená státem,
územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud
1. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb
obecného zájmu, které nemají průmyslovou
nebo obchodní povahu, a
2. je financována převážně státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu
dohledu státu, územního samosprávného
celku nebo právnické osoby podle písmene c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo
dozorčím orgánu více než polovina členů
jmenována státem, územním samosprávným
celkem nebo právnickou osobou podle písmene c),
e) právnická osoba
1. zřízená nebo založená za zvláštním účelem
spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo
obchodní povahu, a
2. financovaná převážně státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d) nebo podléhající řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle
písmene c) nebo d) anebo v jejímž správním,
řídícím nebo dozorčím orgánu je více než
polovina členů jmenována státem, územním
samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d),
f) dobrovolný svazek obcí,
g) vysoká škola, škola a školské zařízení a
h) kvalifikovaný správce systému elektronické
identifikace.
(2) Povinným subjektem není Česká televize
a Český rozhlas.
(3) Vysoká škola, škola a školské zařízení jsou
povinným subjektem, pouze jde-li o obsah interne-
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tových stránek, který je vysoká škola, škola nebo
školské zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu
v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy
na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací,
jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Věta
první se na obsah mobilních aplikací vysoké školy,
školy a školského zařízení použije obdobně.
§4
Zajištění přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací
Povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné,
a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby
se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.
§5
Zajištění přístupnosti internetových stránek
(1) Má se za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud
splňují požadavky harmonizované normy nebo jejích částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
(2) Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněny odkazy na harmonizovanou normu
nebo její části podle odstavce 1, má se za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky
evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). V případě postupu podle čl. 6 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 se namísto
evropské normy podle věty první použije evropská
norma stanovená tímto postupem.
§6
Zajištění přístupnosti mobilních aplikací
(1) Má se za to, že mobilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo jejích
částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské unie
zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
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(2) Nejsou-li v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněny odkazy na harmonizovanou normu
nebo její části podle odstavce 1, má se za to, že mobilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky prováděcích aktů Evropské komise stanovících technické
specifikace nebo jejich částí podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/2102.
(3) Nejsou-li přijaty prováděcí akty Evropské
komise stanovící technické specifikace podle odstavce 2, má se za to, že mobilní aplikace jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud
splňují požadavky evropské normy EN 301 549
V1.1.2 (2015-04). V případě postupu podle čl. 6
odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/2102 se namísto evropské normy podle
věty první použije evropská norma stanovená tímto
postupem.
§7
Nepřiměřená zátěž
(1) Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací
v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.
(2) Povinný subjekt posuzuje, zda mu plnění
požadavků podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zátěž.
(3) Povinný subjekt při posuzování míry nepřiměřené zátěže zohlední
a) svou velikost, povahu a své zdroje a
b) své odhadované náklady a přínosy ve vztahu
k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek a mobilních aplikací, zejména pro
osoby se zdravotním postižením, přičemž zohlední četnost a dobu využití internetové
stránky a mobilní aplikace.
(4) Povinný subjekt, kterému plnění požadavků
podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zátěž, poskytne,
je-li to možné, uživateli jím spravované internetové
stránky a mobilní aplikace, kterých se nepřiměřená
zátěž týká, náhradní řešení pro využití obsahu této
internetové stránky a mobilní aplikace.
§8
Prohlášení o přístupnosti
(1) Povinný subjekt na všech jím spravovaných
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internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky, které obsahuje
a) sdělení, v jakém rozsahu internetová stránka
splňuje požadavky podle § 4 a 5,
b) důvod, pro který internetová stránka nesplňuje
požadavky podle § 4 a 5, a případné náhradní
řešení podle § 7 odst. 4, a
c) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5 nebo že je důvod podle
písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti
podat podnět vůči příslušným státním orgánům.
(2) Povinný subjekt může splnit povinnost podle odstavce 1 rovněž tak, že prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje na některé
z jím spravovaných internetových stránek a na ostatních jím spravovaných internetových stránkách
umístí odkaz na toto prohlášení.
(3) Povinný subjekt na některé z jím spravovaných internetových stránek v přístupném formátu
zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti jím
spravovaných mobilních aplikací, které obsahuje
a) seznam mobilních aplikací,
b) sdělení, v jakém rozsahu mobilní aplikace splňují požadavky podle § 4 a 6,
c) důvod, pro který mobilní aplikace nesplňují požadavky podle § 4 a 6, a případné náhradní řešení podle § 7 odst. 4, a
d) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že mobilní aplikace nesplňuje požadavky
podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c)
neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět
vůči příslušným státním orgánům.
(4) Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru
stanovenému prováděcím aktem Evropské komise
vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, je-li přijat.
§9
Podnět k nápravě
Každý může učinit vůči povinnému subjektu
podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje po-
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žadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8
odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije
obdobně na podání a vyřízení podnětu.
§ 10
Působnost ministerstva
Ministerstvo
a) kontroluje, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) sleduje postupem stanoveným prováděcím aktem podle čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované
povinnými subjekty splňují požadavky podle
§ 4 až 6,
c) zveřejňuje bezplatně na svých internetových
stránkách požadavky normy podle § 5 odst. 1
a 2 a podle § 6 odst. 1 a 3.
§ 11
Kontrola dodržování povinností
povinných subjektů
Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 10
písm. a) u povinného subjektu nedostatky v dodržování povinností stanovených tímto zákonem, uloží
povinnému subjektu, aby přijal opatření k nápravě.
Povinný subjekt přijme opatření k nápravě ve lhůtě
stanovené ministerstvem, která nesmí být delší než
6 měsíců.
§ 12
Zpráva o výsledku sledování přístupnosti
Ministerstvo podává Evropské komisi každé
3 roky za podmínek stanovených v prováděcím aktu
podle čl. 8 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 zprávu o výsledku sledování
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací podle § 10 písm. b). Ministerstvo zveřejní
zprávu na svých internetových stránkách.
§ 13
Přechodná ustanovení
(1) Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové
stránky spravované povinným subjektem zveřejněné
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použijí
od 23. září 2020.
(2) Ustanovení § 4, 5, 7 a 8 se na internetové
stránky spravované povinným subjektem zveřejněné
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí od
23. září 2019.
(3) Ustanovení § 4 a § 6 až 8 se na mobilní
aplikace spravované povinným subjektem použijí
od 23. června 2021.
(4) Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných
povinným subjektem, kterým je předtočený mediální
soubor s časovou dimenzí zveřejněný před 23. zářím
2020.
(5) Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek spravovaných povinným subjektem, které nejsou určeny veřejnosti, pokud byly zveřejněny pro jejich uživatele před 23. zářím 2019 a pokud neprojdou podstatnou změnou.
(6) První zprávu o výsledku sledování přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ministerstvo podá podle § 12 Evropské komisi do
23. prosince 2021. Tato zpráva obsahuje
a) popis mechanismu pro účely konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací,
b) popis postupů pro zveřejnění veškerého vývoje
v oblasti politiky přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací,
c) informaci o zkušenostech a poznatcích z uplatňování pravidel o souladu s požadavky podle
§ 4 až 6 a
d) informaci o činnostech v oblasti odborné přípravy a zvyšování povědomí.
(7) Do 22. září 2020 platí pro internetové
stránky spravované povinným subjektem podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona právní úprava stanovená
vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
(8) Do 22. září 2019 platí pro internetové
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stránky spravované povinným subjektem podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona právní úprava stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
2. V § 12 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 14
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona
č. 251/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

§ 15
Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování
informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se
zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti),
se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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100
ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

došlo, živočichem zvlášť chráněným podle zvláštního právního předpisu, nevyžaduje.“.
4. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

Čl. I
Změna zákona o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 197/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 se za závorku vkládají slova „a
náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020
kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách“.
2. V § 2 písm. b) se za slova „b) až i)“ vkládají
slova „nebo škoda způsobená kormoránem velkým
v letech 2018, 2019 a 2020 na majetku osob uvedeném v § 4 písm. d)“.
3. V § 5 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje
věta „V případě škody na rybách způsobené kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 se splnění
podmínky, že živočich byl v době, kdy ke škodě

„(5) Při škodě na rybách způsobené kormoránem velkým se náhrada poskytne na základě posudku podle odstavce 4 ve výši
a) 100% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou
v letech 2018 a 2019,
b) 80% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou
v roce 2020.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v období od 1. ledna 2018 do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona předloží poškozený
žádost o poskytnutí náhrady škody příslušnému
orgánu nejpozději do 6 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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