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O B S A H :

227. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další sou-
visející zákony

228. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabez-
pečení, ve znění pozdějších předpisů

229. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

230. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/
/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/
/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/
/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/
/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) technická zařízení a jejich součásti určená ke
kontrole úhrady časového poplatku za užití po-
zemní komunikace, jsou-li pevně umístěna na
pozemní komunikaci nebo na silničním po-
zemku.“.

2. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo ozbrojeného bezpečnostního
sboru jiného státu na základě vzájemnosti“.

3. V § 20a odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,“
zrušují.

4. V § 20a odst. 1 písm. h) se slovo „držitelem“

nahrazuje slovem „provozovatelem“.

5. V § 20a odst. 1 písmeno j) zní:

„j) Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bez-
pečnostní informační služby,“.

6. V § 20a odst. 1 písm. m) se slova „při pře-
pravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo hu-
manitární pomoci státu za krizových situací“ nahra-
zují slovy „zařazeným do státních hmotných re-
zerv“.

7. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) používajícím jako palivo elektrickou energii
nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota
emisí CO2 v kombinovaném provozu nej-
výše 50 g/km.“.

8. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) vybaveným zvláštní registrační značkou pro
historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz
historického vozidla.“.

9. § 21 až 21c včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 39 znějí:

„§ 21

(1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít
silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi
koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše
3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému časového zpo-
platnění“), pouze pokud

a) byl pro dobu užívání pozemní komunikace vo-
zidlem uhrazen časový poplatek, nebo

b) je vozidlo osvobozeno od zpoplatnění a, jde-li
o vozidlo podle § 20a odst. 1 písm. a) až g), j),
k), m), n) nebo o), osvobození vozidla od zpo-
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platnění bylo oznámeno Státnímu fondu do-
pravní infrastruktury.

(2) Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na
30 dnů nebo na 10 dnů. Počátek období, na které
se hradí časový poplatek,

a) nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a

b) musí následovat nejpozději 3 měsíce po prove-
dení úhrady.

(3) Výši časových poplatků stanoví prováděcí
právní předpis. Výše časového poplatku na 1 rok
však nesmí překročit 1 500 Kč, výše časového po-
platku na 30 dnů nesmí překročit 600 Kč a výše ča-
sového poplatku na 10 dnů nesmí překročit 400 Kč.
Jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo bio-
metanem, nesmí výše časového poplatku na 1 rok
překročit 1 000 Kč, výše časového poplatku na
30 dnů nesmí překročit 300 Kč a výše časového po-
platku na 10 dnů nesmí překročit 200 Kč.

§ 21a

Úhrada časového poplatku

(1) Výběr časového poplatku zajišťuje Státní
fond dopravní infrastruktury. Státní fond dopravní
infrastruktury může veřejnoprávní smlouvou pověřit
výběrem časového poplatku a činnostmi podle od-
stavců 4 a 5 třetí osobu.

(2) Časový poplatek se hradí

a) v hotovosti na místech určených Státním fon-
dem dopravní infrastruktury nebo osobou po-
věřenou výběrem časového poplatku podle od-
stavce 1, nebo

b) bezhotovostním převodem z účtu vedeného po-
skytovatelem platebních služeb na příslušný
účet Státního fondu dopravní infrastruktury
nebo osoby pověřené výběrem časového po-
platku podle odstavce 1.

(3) Státní fond dopravní infrastruktury zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup místa
určená k úhradě časového poplatku v hotovosti po-
dle odstavce 2 písm. a) a čísla účtů a podmínky, které
je nutné dodržet při úhradě časového poplatku bez-
hotovostním převodem podle odstavce 2 písm. b).

(4) Na základě úhrady časového poplatku se
v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění
zaznamenají

a) státní poznávací značka vozidla,

b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,

c) počátek a konec období, na které je časový po-
platek uhrazen,

d) údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním
plynem nebo biometanem,

e) datum a čas provedení úhrady a

f) adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo,
byly-li sděleny.

(5) O úhradě časového poplatku se z evidence
vozidel v systému časového zpoplatnění vystaví po-
tvrzení, které se předá osobě, která úhradu provedla.

(6) Způsob zaznamenání údajů o provedení
úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v sy-
stému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob
předání potvrzení o úhradě časového poplatku
osobě, která úhradu provedla, stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 21b

Zaznamenávání osvobození vozidel
od časového zpoplatnění

(1) Na základě oznámení provozovatele vozidla
v systému časového zpoplatnění provede Státní fond
dopravní infrastruktury záznam o osvobození vo-
zidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. a)
až g), j), k), m), n) nebo o) v evidenci vozidel v sy-
stému časového zpoplatnění. Oznámení a záznam
o osvobození vozidla od zpoplatnění se neprovádí
u vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle
§ 20a odst. 1 písm. b), jde-li o vozidlo ozbrojeného
bezpečnostního sboru jiného státu, u vozidla osvo-
bozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1
písm. c), má-li přidělenu vojenskou poznávací
značku, nebo u vozidla osvobozeného od zpoplat-
nění podle § 20a odst. 1 písm. o), má-li přidělenu
registrační značku elektrického vozidla.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) státní poznávací značku vozidla,

b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,

c) vymezení důvodu pro osvobození vozidla,

d) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou
jeho

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, ob-
chodní firma nebo název,

2. datum narození nebo, jde-li o právnickou
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nebo podnikající fyzickou osobu, její identi-
fikační číslo,

3. adresa bydliště nebo sídla provozovatele vo-
zidla, není-li vozidlo registrováno v České
republice, a

e) úředně ověřený podpis provozovatele vozidla.

(3) K oznámení podle odstavce 1 se přikládá

a) kopie osvědčení o registraci silničního vozidla,
technického průkazu silničního vozidla nebo
osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu
pro osvobození, jde-li o osvobození vozidla od
zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. o) a není-
-li vozidlo registrováno v České republice, a

b) plná moc udělená provozovatelem vozidla opa-
třená jeho úředně ověřeným podpisem, je-li
provozovatel vozidla zastoupen na základě plné
moci.

(4) Neobsahuje-li oznámení náležitosti podle
odstavce 2 nebo přílohy podle odstavce 3, nahlíží
se na něj, jako by nebylo učiněno; Státní fond do-
pravní infrastruktury o tom neprodleně uvědomí
provozovatele vozidla včetně uvedení důvodu.

(5) Pominou-li důvody pro osvobození vozidla
od zpoplatnění, je provozovatel vozidla v systému
časového zpoplatnění, u něhož je v evidenci vozidel
v systému časového zpoplatnění zaznamenáno osvo-
bození vozidla od zpoplatnění, povinen to oznámit
nejpozději do 10 pracovních dnů Státnímu fondu do-
pravní infrastruktury, který bez zbytečného odkladu
záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění v evi-
denci vozidel v systému časového zpoplatnění vy-
maže; oznámení musí obsahovat úředně ověřený
podpis provozovatele vozidla.

(6) Podává-li se oznámení o osvobození vozidla
od zpoplatnění nebo oznámení o pominutí důvodů
pro osvobození vozidla od zpoplatnění elektronicky,
musí být podány na elektronickém formuláři, který
Státní fond dopravní infrastruktury zveřejní způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Úředně ověřený podpis podle odstavce 2
písm. e), odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 5 se ne-
vyžaduje, byl-li předmětný úkon podepsán způso-
bem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje
účinky vlastnoručního podpisu39).

§ 21c

Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění

(1) Evidence vozidel v systému časového zpo-
platnění obsahuje údaje o

a) vozidlech, pro která byl uhrazen časový popla-
tek, vymezené v § 21a odst. 4,

b) vozidlech v systému časového zpoplatnění,
u nichž bylo oznámeno osvobození vozidla od
zpoplatnění, vymezené v § 21b odst. 2 písm. a)
až d),

c) tom, zda jsou vozidla zaevidována do systému
elektronického mýtného, zahrnující státní po-
znávací značku vozidla a údaj o státu, ve kterém
je vozidlo registrováno, a

d) počtu vozidel v systému časového zpoplatnění,
která užila zpoplatněnou pozemní komunikaci
bez úhrady časového poplatku.

(2) Evidence vozidel v systému časového zpo-
platnění je informačním systémem veřejné sprá-
vy11m).

(3) Správcem evidence vozidel v systému časo-
vého zpoplatnění je Státní fond dopravní infrastruk-
tury.

(4) Státní fond dopravní infrastruktury umožní
ověřit způsobem umožňujícím dálkový přístup po-
dle státní poznávací značky vozidla, zda je pro toto
vozidlo

1. uhrazen časový poplatek a počátek a konec
období, na které je uhrazen, nebo

2. v evidenci vozidel v systému časového zpoplat-
nění zaznamenáno osvobození vozidla od zpo-
platnění.

(5) Státní fond dopravní infrastruktury zajistí
dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým
v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění
Ministerstvu vnitra, Policii České republiky, Gene-
rální inspekci bezpečnostních sborů a orgánům Celní
správy České republiky.

(6) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se v evi-
denci vozidel v systému časového zpoplatnění ucho-
vávají po dobu 2 let od konce období, pro které byl
uhrazen časový poplatek.

(7) Státní fond dopravní infrastruktury sleduje,
zda jsou zpoplatněné pozemní komunikace užívány
v souladu s § 21 odst. 1, a využívá údaje obsažené
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v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění
ke zvýšení efektivity kontroly úhrady časového po-
platku.

39) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejí-
cích důvěru pro elektronické transakce.“.

10. § 21d a 21e se včetně nadpisů zrušují.

11. V § 22 odst. 1 se doplňuje věta „Mýtné se
ukládá za účelem dosažení návratnosti nákladů

a) vynaložených na zpoplatněné pozemní komu-
nikace,

b) vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vo-
zidel v systému elektronického mýtného na
zpoplatněných pozemních komunikacích a

c) vyvolaných hlukem z provozu vozidel v systé-
mu elektronického mýtného na zpoplatněných
pozemních komunikacích.“.

12. V § 22 odst. 2 se poslední věta nahrazuje
větou „Sazby mýtného jsou rozlišeny podle katego-
rie vozidla, počtu náprav a hmotnosti vozidla nebo
jízdní soupravy, kategorie pozemní komunikace a

a) emisní třídy vozidla, jde-li o část mýtného uklá-
danou za účelem dosažení návratnosti nákladů
podle odstavce 1 písm. b); tato část mýtného se
v případě vozidla, které splňuje nejpřísnější
emisní úroveň stanovenou prováděcím právním
předpisem, po dobu, kterou tento předpis sta-
noví, neukládá, a

b) období dne, jde-li o část mýtného ukládanou za
účelem dosažení návratnosti nákladů podle od-
stavce 1 písm. c).“.

13. V § 22 odst. 3 se slova „sleva na mýtném
celkově uloženém za časové období stanovené naří-
zením vlády, pokud výše mýtného uloženého“ na-
hrazují slovy „za časové období stanovené nařízením
vlády sleva z části mýtného celkově uloženého za
účelem dosažení návratnosti nákladů podle od-
stavce 1 písm. a), pokud výše této části mýtného ulo-
žená“ a slova „mýtného stanoveného u takového vo-
zidla“ se nahrazují slovy „části mýtného uložené po-
dle věty první“.

14. V § 22 odst. 6 se slova „vynaložených na
zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy

„ , jejichž návratnost má být uložením mýtného do-
sažena“.

15. V § 22 odst. 7 se slova „uloženého mýt-
ného“ nahrazují slovy „části mýtného uložené za
účelem dosažení návratnosti nákladů podle od-
stavce 1 písm. a)“ a slova „nákladů vynaložených
na zpoplatněné pozemní komunikace podle od-
stavce 6“ se nahrazují slovy „těchto nákladů“.

16. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v od-
stavci 6“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být
uložením mýtného dosažena,“.

17. V § 22c odst. 3 se doplňuje věta „Provozo-
vatel systému elektronického mýtného poskytuje
pro účely sledování a kontroly, zda jsou zpoplatněné
pozemní komunikace užívány v souladu s § 21
odst. 1, Státnímu fondu dopravní infrastruktury
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup údaje podle odstavce 2 písm. b).“.

18. V § 22c odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova
„maximálně do výše pořizovací ceny elektronického
zařízení,“ zrušují.

19. V § 22c odst. 5 se slova „osobě, která kauci
složila,“ nahrazují slovy „provozovateli vozidla“.

20. V § 40 odst. 4 písm. c) se slova „s), t), u)
a v)“ nahrazují slovy „u), v), w) a x)“.

21. V § 40 odst. 8 písm. c) se za slovo „provo-
zovatelem,“ vkládají slova „a totožnost přepravo-
vané osoby, k jejíž přepravě se má vztahovat osvo-
bození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1
písm. h) nebo i),“ a za slova „úhrady časového“ se
vkládají slova „poplatku nebo naplnění důvodu pro
osvobození vozidla od“.

22. V § 40 odst. 9 se text „§ 42b odst. 2“ na-
hrazuje textem „odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s)
a t) a odst. 2“.

23. V § 40 se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje cel-
nímu úřadu podezření ze spáchání přestupku podle
§ 42a odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t).“.

24. § 41a zní:

„§ 41a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České re-
publiky poskytuje silničním správním úřadům, Stát-
nímu fondu dopravní infrastruktury a provozovateli

Sbírka zákonů č. 227 / 2019Částka 98 Strana 2237



systému elektronického mýtného pro výkon působ-
nosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) referenční údaje ze základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,

c) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel a

d) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

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

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

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

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí do-
šlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlá-
šený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení,

b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence
podle zvláštních právních předpisů,

c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence
podle zvláštních právních předpisů,

d) právní forma,

e) statutární orgán,

f) adresa sídla,

g) datum zahájení a ukončení provozování čin-
nosti v provozovně a adresa místa provozovny.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

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

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se na-
rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky,

g) omezení svéprávnosti,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. d) jsou

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

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) místo a stát narození,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

h) omezení svéprávnosti,

i) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence oby-
vatel nebo agendového informačního systému ci-
zinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
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(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.“.

25. V § 42a odstavec 2 zní:

„(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplat-
nění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21
užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou
pozemní komunikaci vozidlem, které není osvobo-
zeno od zpoplatnění.“.

26. V § 42a odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , nebo k zaevidování vozidla po-
skytne nesprávné údaje“.

27. V § 42a se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba se jako provozovatel vozi-
dla v systému časového zpoplatnění dopustí přestup-
ku tím, že
a) oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění

Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle
§ 21b odst. 1, aniž by byly naplněny důvody
pro osvobození vozidla od zpoplatnění,

b) jím provozovaným vozidlem, které je osvobo-
zeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná po-
zemní komunikace, aniž by osvobození vozidla
od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1 písm. b)
oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruk-
tury, nebo

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 21b
odst. 5.“.

28. V § 42a odst. 8 písm. d) se slova „a od-
stavců 2 a 3“ nahrazují slovy „ , odstavce 3 a od-
stavce 7 písm. a)“.

29. V § 42a odst. 8 se za písmeno d) vkládají
nová písmena e) až g), která znějí:
„e) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-

stavce 2,

f) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7
písm. b) a c),

g) příkazem na místě do 1 000 Kč, jde-li o přestu-
pek podle odstavce 7 písm. b),“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písme-
na h) až k).

30. V § 42b odst. 1 písmeno r) zní:

„r) jako provozovatel vozidla v systému časového
zpoplatnění oznámí osvobození vozidla od

zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infra-
struktury podle § 21b odst. 1, aniž by byly na-
plněny důvody pro osvobození vozidla od zpo-
platnění,“.

31. V § 42b odst. 1 se za písmeno r) vkládají
nová písmena s) a t), která znějí:

„s) jím provozovaným vozidlem, které je osvobo-
zeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná po-
zemní komunikace, aniž by osvobození vozidla
od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1 písm. b)
oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruk-
tury,

t) jako provozovatel vozidla v systému časového
zpoplatnění nesplní oznamovací povinnost po-
dle § 21b odst. 5,“.

Dosavadní písmena s) až w) se označují jako písme-
na u) až y).

32. V § 42b odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahra-
zuje slovy „ , k zaevidování poskytne nesprávné
údaje nebo“.

33. V § 42b odst. 6 písm. a) se slova „s), t) a v)“
nahrazují slovy „u), v) a x)“.

34. V 42b odst. 6 písm. b) se slova „ , q) a r)“
nahrazují slovy „a q)“.

35. V § 42b odst. 6 písm. d) se slova „u) a w)“
nahrazují slovy „r), w) a y)“.

36. V § 42b se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. s) a t).“.

37. V § 43 odst. 1 a 3, § 43a odst. 1 písm. b)
a v § 43a odst. 2 písm. b) se text „§ 42b odst. 1
písm. s)“ nahrazuje textem „§ 42b odst. 1 písm. u)“.

38. V § 46 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 3, výši
bonusu podle § 21d odst. 3“ nahrazují textem „§ 21
odst. 3“ a za slovo „stanovit“ se vkládají slova „nej-
přísnější emisní úroveň vozidel a dobu, po kterou se
u těchto vozidel podle § 22 odst. 2 písm. a) neukládá
příslušná část mýtného, a“.

39. V § 46 odst. 2 se text „§ 21d odst. 2, § 21e
odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2,“ nahrazuje textem
„§ 21a odst. 6“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle zá-
kona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do 31. ledna 2021 lze úhradu časového po-
platku prokázat rovněž způsobem podle zákona
č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Platnost kupónů prokazu-
jících úhradu časového poplatku podle zákona č. 13/
/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

3. Do 31. ledna 2021 lze zpoplatněnou pozemní
komunikaci užít vozidlem osvobozeným od zpo-
platnění bez úhrady časového poplatku, aniž by bylo
osvobození vozidla od zpoplatnění oznámeno Stát-
nímu fondu dopravní infrastruktury.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. III

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravo-
dajských službách České republiky, ve znění zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 219/2015 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se za slova
„sportovních vozidel3f),“ vkládají slova „evidenci
vozidel v systému časového zpoplatnění3g),“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státním fondu dopravní
infrastruktury

Čl. IV

V § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním
fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona
č. 129/2016 Sb., se na konci textu písmene g) do-
plňují slova „nebo pořízení vybavení potřebného
ke kontrole úhrady časového poplatku“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 193/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení
se slova „a i)“ nahrazují slovy „ , i) a k)“.

2. V § 5 odst. 5 písm. a) bodu 1 se za slovo
„účely“ vkládají slova „ověřování údajů vedených
v evidenci údajů o mýtném a“.

3. V § 5 odst. 5 písm. a) bodu 2 se slova „Celní
správě“ nahrazují slovy „orgánům Celní správy“.

4. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „zákona a“
nahrazují slovem „zákona,“.

5. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 3
písm. b), f) a i) a § 4 odst. 4 písm. a)

1. Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro
účely ověřování údajů v oznámení o osvobo-
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zení vozidla od zpoplatnění podle zvláštního
zákona a

2. orgánům Celní správy České republiky pro
účely výkonu dozoru nad plněním povin-
ností řidičů a provozovatelů vozidel v systé-
mu časového zpoplatnění podle zvláštního
zákona.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 24, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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228

ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením

Čl. I

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb.,
zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zá-
kona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona
č. 140/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 301/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku
má osoba se zdravotním postižením charakteru
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvede-
ným v příloze tohoto zákona, a její zdravotní stav
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“.

2. V § 9 odst. 13 se slova „s těžkou vadou nos-
ného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově posti-
ženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám
a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retar-
dací“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením
uvedeným v příloze tohoto zákona“.

3. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku po-
skytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných nižší nebo roven šest-
náctinásobku částky životního minima jednot-
livce nebo životního minima společně posuzo-
vaných osob podle zákona o životním a exis-
tenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek
poskytován nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než šestnáctináso-
bek částky životního minima uvedeného v pís-
menu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctiná-
sobku této částky,

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než sedmnáctiná-
sobek částky životníhominima uvedeného v pís-
menu a), avšak nižší nebo roven osmnáctiná-
sobku této částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než osmnáctiná-
sobek částky životníhominima uvedeného v pís-
menu a), avšak nižší nebo roven devatenáctiná-
sobku této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než devatenácti-
násobek částky životního minima uvedeného
v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetiná-
sobku této částky,

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných vyšší než dvacetináso-
bek částky životního minima uvedeného v pís-
menu a).“.

4. V příloze v části I. bodě 1 úvodní část usta-
novení zní:

„Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za
kterou se považuje:“.

5. V příloze v části I. se v bodu 1 na konci
písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno m), které zní:

„m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni
obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané
vady obou horních končetin s úplnou ztrátou
základní funkce obou rukou (úchopu a přidr-
žování) závažně narušující posturální funkce
těla.“.
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6. V příloze v části I. bodě 2 úvodní část usta-
novení zní:

„Těžké zrakové postižení, za které se považuje:“.

7. V příloze v části I. bodě 3 úvodní část usta-
novení zní:

„Těžké sluchové postižení, za které se považuje:“.

8. V příloze v části I. se za bod 3 vkládá nový
bod 4, který zní:

„4. Zdravotní postižení interní povahy způsobu-
jící těžké omezení pohyblivosti, za které se po-
važuje:

a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu
kritické končetinové ischémie na jedné nebo
obou dolních končetinách ohrožující vitalitu
končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina,
resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle
Rutherforda, přičemž nebylo možno provést
revaskularisaci nebo tato selhala,

b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni po-
stižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo
C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre
žilní disability (VDS) ve stupni 3,

c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekun-
dární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),

d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních kon-
četin léčený adekvátním odlehčením (ortéza,
vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifiko-
vané podiatrické ambulanci pro diabetiky,

e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jed-
né nebo obou končetin s nestabilitou nebo
funkční deformitou nohy vyžadující trvalé od-
lehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,

f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací
listinu k transplantaci srdce,

g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,

h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve
funkční třídě NYHA IV,

i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro
které došlo v posledních 12 měsících alespoň
dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích
zůstává funkční třída NYHA III,

j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nej-
méně NYHA III, je-li objektivně doloženo
omezení funkční výkonnosti, za něž je považo-
ván výsledek spiroergometrického vyšetření
s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min,

nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot
pro daný věk dítěte,

k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační
insuficienci, pro kterou je poskytována dlouho-
dobá domácí oxygenoterapie (DDOT),

l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační
insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je posky-
tována domácí neinvazivní ventilační podpora
(NIV).“.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

9. V příloze v části I. nově označeném bodě 5
úvodní část ustanovení zní:

„Zdravotní postižení odůvodňující přiznání pří-
spěvku na zvláštní pomůcku na pořízení moto-
rového vozidla nebo speciálního zádržního systé-
mu, za které se považují:“.

10. V příloze v části I. se v nově označeném
bodu 5 písm. a) slova „a l)“ nahrazují slovy „ , l)
a m)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
podle § 10 odstavců 3 a 5 zákona č. 329/2011 Sb.
v řízení zahájeném na základě žádosti o příspěvek
na pořízení zvláštní pomůcky podané přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo dopo-
sud pravomocně skončeno, se řídí předpisy účin-
nými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 152/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
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č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona
č. 259/2017 Sb. a zákona č. 335/2018 Sb., se v od-
stavci 1 písm. e) slova „těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým po-
stižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo
s těžkou nebo hlubokou mentální retardací“ nahra-
zují slovy „postižením charakteru dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu podle zvláštního práv-
ního předpisu85)“.

Poznámka pod čarou č. 85 zní:

„85) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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229

ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. I

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013
Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zá-
konného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Státní pozemkový úřad je editorem údajů
o bonitovaných půdně ekologických jednotkách
v základním registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí. Bonitované půdně ekologické jednotky
jsou v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí vedeny jako účelové územní prvky.
O bonitovaných půdně ekologických jednotkách se
v základním registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód územního
prvku a kód bonitované půdně ekologické jed-
notky,

b) lokalizační údaje a

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Směna a koupě pozemků se uskutečňují nejvýše za
cenu obvyklou38).“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 3 odst. 4 se slova „a do 15 pracovních

dnů podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na
výmaz poznámky o zařazení pozemku do rezervy
podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „nebo
s jeho písemným souhlasem na jím zřízenou příspěv-
kovou organizaci, založený státní podnik nebo jemu
podřízenou organizační složku státu“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Státní pozemkový úřad
podá do 15 pracovních dnů od data převedení pří-
slušnosti hospodaření podle věty první u příslušného
katastrálního úřadu návrh na zápis změny přísluš-
nosti hospodaření společně s návrhem na výmaz po-
známky o zařazení pozemku do rezervy podle od-
stavce 1 písm. b), ve kterém potvrdí, že důvody pro
vyznačení této poznámky pominuly.“.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud bylo Státním pozemkovým úřadem
zahájeno správní řízení podle odstavce 3 a před jeho
skončením požádala o převod zemědělského po-
zemku osoba podle § 7, 10, 10a nebo 10b, má
zařazení pozemků do rezervy podle odstavce 1
písm. b) přednost před uspokojením žadatelů, i když
splnili podmínky pro převod.“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „pozemky nabytými
podle § 15 odst. 3 zákona“ nahrazují slovy „majet-
kem nabytým v souladu se zákonem“.

6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(4) Členem honebního společenstva se nestává
stát s honebními pozemky, se kterými je příslušný
hospodařit Státní pozemkový úřad, a to ani v případě
honebních pozemků, kde je příslušný hospodařit se
spoluvlastnickým podílem. Honební pozemky podle
věty první získávají postavení přičleněných pozemků
uznané společenstevní honitby39).

39) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 6 odst. 1 se na konci úvodní části usta-
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novení doplňují slova „z vlastnictví státu na jiné oso-
by“.

8. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) § 9 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky
související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnic-
kých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s círk-
vemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

9. V § 6 odst. 1 písm. b) bodě 1 se text „§ 3
odst. 4,“ zrušuje.

10. V § 6 odst. 1 písm. b) se na začátek bodu 4
vkládají slova „určených platnou územně plánovací
dokumentací nebo“.

11. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „určené podle
schváleného návrhu pozemkové úpravy pro vý-
stavbu polních cest a na provedení technických, vo-
dohospodářských a ekologických opatření9)“ nahra-
zují slovy „určené k řešení podle § 2 zákona č. 139/
/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u kterých je
v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahá-
jení pozemkových úprav“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

12. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „v prvních
a druhých zónách národních parků12)“ nahrazují
slovy „na územích národních parků; dále nelze pře-
vádět zemědělské pozemky v přírodních rezervacích
a v přírodních památkách, s výjimkou zemědělských
pozemků, k jejichž zcizení vydalo souhlas Minister-
stvo životního prostředí podle jiného právního před-
pisu12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) pozemky, u nichž bylo Státním pozemkovým

úřadem zahájeno správní řízení podle § 3
odst. 3, do doby vydání pravomocného roz-
hodnutí, nebo“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

14. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou
nakládání podle § 3 odst. 4“ zrušují.

15. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a podle současného způsobu vy-
užití pozemku“.

16. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , a podle současného způsobu využití po-
zemku“.

17. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3
platí po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlast-
nického práva k zemědělskému pozemku do katastru
nemovitostí ve prospěch obce nebo kraje.“.

18. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Státní pozemkový úřad převede na základě
písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zeměděl-
ský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě
parcely nacházející se v jejím katastrálním území,

a) nachází-li se v zastavěném území nebo v zasta-
vitelné ploše, případně koridoru, a je-li pravo-
mocným rozhodnutím o umístění stavby určen
k zastavění stavbou ve prospěch této obce a sta-
vebníkem je obec, nebo

b) nachází-li se v zastavěném území a podle plat-
ného územního plánu v ploše veřejného pro-
stranství podle zákona o obcích.“.

19. V § 10 odst. 3 se na konci písmene a) slovo
„a“ nahrazuje slovem „nebo“.

20. V § 10 odst. 4 se slova „Současně se země-
dělským pozemkem podle odstavce 3 může Státní
pozemkový úřad“ nahrazují slovy „Státní pozem-
kový úřad může“ a za slova „spoluvlastníkovi
stavby“ se vkládají slova „ , která je nemovitou věcí,“.

21. V § 10 odst. 5 se slovo „Současně“ nahra-
zuje slovy „Státní pozemkový úřad“.

22. Za § 10c se vkládá nový § 10d, který včetně
nadpisu zní:

Sbírka zákonů č. 229 / 2019Strana 2246 Částka 98



„§ 10d

Převod stavby a souvisejícího majetku na žádost
vlastníka pozemku

Na základě písemné žádosti převede Státní po-
zemkový úřad vlastníkovi pozemku, popřípadě jeho
spoluvlastníkovi, stavbu a související majetek, které
jsou na jeho pozemku umístěny.“.

23. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud byl třikrát marně nabídnut ve veřejné
nabídce podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů“.

24. Poznámka pod čarou č. 23 zní:

„23) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon).“.

25. V nadpisu § 13 se za slovo „věci“ vkládají
slova „a souvisejícího majetku“.

26. V § 13 odst. 1 se za slovo „pozemky“ vklá-
dají slova „ , jejichž součástí nejsou stavby“.

27. V § 13 odst. 2 se za slovo „soubory“ vklá-
dají slova „a související majetek“, slova „nemovitou
věcí“ se zrušují, slovo „níž“ se nahrazuje slovem „ni-
miž“ a za slova „u stavby“ se vkládají slova „a sou-
visejícího majetku“.

28. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Státní pozemkový úřad může prodat ze-
mědělské pozemky, jejichž součástí jsou stavby,
a související majetek, s nimiž je příslušný hospodařit,
ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku; rozhodu-
jícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

29. V § 13 odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahra-
zují slovy „odstavců 2 a 3“.

30. V § 13 odst. 5 se za slovo „věcech“ vkládají
slova „a souvisejícím majetku“.

31. V § 13 odst. 7 se za slovo „věci“ vkládají
slova „nebo souvisejícího majetku“.

32. V § 14 odst. 1 se za slovo „věci“ vkládají
slova „a související majetek“ a slovo „obvyklou18)“
se nahrazuje slovem „obvyklou38)“.

33. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 40 zní:

„(2) Kupní cena musí být uhrazena do 60 dnů
ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Kupní
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, po-
kud není jiným právním předpisem40) stanoveno ji-
nak.

40) Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o re-
gistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.“.

34. V § 14 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 27 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

35. V § 14 odst. 4 se slova „na peněžitou ná-
hradu“ zrušují.

36. V § 15 odst. 2 se slova „tohoto zákona“ na-
hrazují slovy „§ 12 a § 13 odst. 1“ a věta poslední se
zrušuje.

37. V § 15 odst. 5 se za slovo „zákona“ vkládají
slova „nebo zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnic-
tví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991
Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů,“.

38. V § 17 se odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 31 zrušuje a zároveň se zrušuje označení
odstavce 2.

39. V § 21 odstavec 3 ve znění „(3) Pokud se
v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění
stavby, změny rozhodnutí o umístění stavby, ro-
zumí se tím také společné povolení a změny společ-
ného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
podle stavebního zákona.“ zní:

„(4) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem roz-
hodnutí o umístění stavby nebo změna rozhodnutí
o umístění stavby, rozumí se tím také společné po-
volení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle
stavebního zákona nebo jeho změna. Pokud se
v tomto zákoně užívá pojem převod pozemku, ro-
zumí se tím také převod spoluvlastnického podílu na
pozemku.“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Státní pozemkový úřad zapíše údaje o boni-
tovaných půdně ekologických jednotkách do infor-
mačního systému územní identifikace do 48 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Český úřad
zeměměřický a katastrální ve spolupráci se Státním
pozemkovým úřadem zajistí do 54 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona provedení kontrol
a odstranění nesouladů mezi údaji o bonitovaných
půdně ekologických jednotkách zapsanými do infor-
mačního systému územní identifikace a údaji vede-
nými v katastru nemovitostí. Český úřad zeměmě-
řický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí
do 55 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona den, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných
půdně ekologických jednotkách do základního regis-
tru územní identifikace, adres a nemovitostí.

2. Ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 503/2012
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se použije ode dne, kdy podle bodu 1
dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekolo-
gických jednotkách do základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí.

3. Lhůta podle § 8 odst. 5 zákona č. 503/2012
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se vztahuje i na smlouvy

a) uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona podle § 7 odst. 1 nebo 3 zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) o bezúplatném převodu uzavřené podle § 5
odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zá-
kona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů,

a počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zánik a zachování poskytnuté výhody splá-
tek u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 503/2013 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-

hoto zákona, se řídí § 14 odst. 3 větou druhou až
poslední zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Členství státu v honebním společenstvu s ho-
nebními pozemky uvedenými v § 4 odst. 4 zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona. Pro honební pozemky a spolu-
vlastnické podíly k pozemkům, se kterými je Státní
pozemkový úřad příslušný hospodařit, se použije § 4
odst. 4 tohoto zákona obdobně. Pro stanovení ná-
roku na vypořádací podíl se použije zákon č. 449/
/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších před-
pisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. III

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb.,
zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zá-
kona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/
/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/
/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/
/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 428/
/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/
/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb. a zákona č. 193/
/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 3 se slova „se stal podle zvlášt-
ních předpisů13) součástí lesního půdního fondu
v národním parku nebo je na území státní přírodní
rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku,
chráněné zahrady, chráněné studijní plochy,“ nahra-
zují slovy „je na území národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky, pří-
rodní památky,“.
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Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

2. V § 11a odst. 1 se za slovo „děděním“ vklá-
dají slova „nebo převodem práva podle § 13 odst. 8
písm. b)“.

3. V § 11a odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 26 zní:

„(2) Pozemkový úřad nezahrne do veřejné na-
bídky pozemek, jehož převodu brání zákonná pře-
kážka, nebo pozemek, ke kterému uplatnila třetí
osoba právo na převod podle zvláštního právního
předpisu26).

26) Například § 7 nebo 10 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 20 zákona
č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

4. V § 11a odst. 3 písm. a) se slovo „závazné“
zrušuje a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovem
„nemovitostí27)“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) § 8 zákona č. 256/2013, o katastru nemovitostí (katas-
trální zákon).“.

5. V § 11a se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) adresa sídla organizační jednotky pozemkového
úřadu, určené k převzetí žádosti.“.

6. V § 11a odstavec 4 zní:

„(4) Pozemkový úřad zveřejní na své úřední
desce oznámení o zahájení veřejné nabídky s uvede-
ním údajů o pozemcích podle katastru nemovi-
tostí27) a o jejich ceně. První den vyvěšení je dnem
vyhlášení nabídky.“.

7. V § 11a odst. 5 se slovo „prodeje“ nahrazuje
slovem „nabídky“.

8. V § 11a odst. 6 se slovo „předpisů13c)“ na-
hrazuje slovem „předpisů26)“ a slova „obec na žádost
pozemkového úřadu rovněž vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu“ se nahrazují slovy „pozem-
kový úřad vyvěšením na své úřední desce“.

9. V § 11a se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Pokud osoba, která žádá o převod pozemku,
v rámci jedné veřejné nabídky podá jednu nebo více
žádostí, přičemž součet cen žádaných pozemků
v nich je vyšší, než činí celková výše nároků této
osoby uplatněných v těchto žádostech, jsou všechny
tyto žádosti neplatné.“.

10. V § 11a odst. 9 se slova „odstavce 13“ na-
hrazují slovy „odstavce 14“.

11. V § 11a odst. 10 se za slovo „děděním“

vkládají slova „nebo převodem práva podle § 13
odst. 8 písm. b)“.

12. V § 11a odst. 11 se za slova „i pozemek“
vkládají slova „nebo jeho oddělenou část v podobě
parcely“.

13. V § 11a se za odstavec 11 vkládá nový od-
stavec 12, který zní:

„(12) Je-li oprávněná osoba vlastníkem nebo
spoluvlastníkem pozemku, jehož součástí je stavba,
která byla do 31. prosince 2013 samostatnou nemo-
vitostí, lze jí mimo veřejnou nabídku převést do
vlastnictví pozemek nebo jeho oddělenou část v po-
době parcely, jestliže s touto stavbou funkčně sou-
visí. Za stejných podmínek lze mimo veřejnou na-
bídku převést pozemek i na jejího právního ná-
stupce.“.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako od-
stavce 13 až 16.

14. V § 11a odst. 13 se slovo „předpisů13c)“ na-
hrazuje slovem „předpisů26)“.

15. V § 11a odst. 15 se slova „odstavce 13“ na-
hrazují slovy „odstavce 14“.

16. V § 11a odst. 16 se slova „jen jedenkrát“
nahrazují slovy „nejvýše třikrát“.

17. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

„§ 11b

Nárok oprávněných osob uvedených v § 4, kte-
rým podle tohoto zákona nelze vydat pozemek od-
ňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 nebo 2, jejich
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dědiců a právních nástupců lze vypořádat, nestanoví-
-li zákon jinak, převedením pozemku, který je vý-
hradně v příslušnosti hospodaření pozemkového
úřadu.“.

18. V § 12 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem
„peněžitou“.

19. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

20. V § 15 odst. 7 se text „§ 11 odst. 2“ nahra-
zuje textem „§ 11a“.

21. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se
text „(§ 14 odst. 9)“ nahrazuje textem „(§ 14
odst. 8)“.

22. V § 18 odst. 1 se slovo „fondu“ nahrazuje
slovy „státního rozpočtu“.

23. V § 20 odst. 7 se slova „ministerstva země-
dělství České republiky“ nahrazují slovy „Minister-
stva zemědělství“.

24. V § 21a odst. 3 se za slovo „pozemků“
vkládají slova „ , které souvisejí s řízením o vydání
pozemků do vlastnictví oprávněné osoby nebo po-
skytnutím náhrady podle tohoto zákona,“.

25. V § 22 odst. 3 se slovo „ministerstva“ na-
hrazuje slovem „Ministerstva“.

26. V § 23 odst. 3 se slova „ministerstvo země-
dělství České republiky“ nahrazují slovy „Minister-
stvo zemědělství“.

27. V § 28b odst. 2 se slovo „ministerstvem“

nahrazuje slovem „Ministerstvem“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Nepřevedené pozemky, které byly předmětem
veřejných nabídek konaných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, je možné zařadit do veřejné
nabídky v souladu s § 11a odst. 16 zákona č. 229/
/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pokutách a kaucích
za nedodržování zákonů upravujících

transformaci zemědělských družstev a nápravu
majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů

k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. V

V § 3 zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kau-
cích za nedodržování zákonů upravujících transfor-
maci zemědělských družstev a nápravu majetkových
křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se doplňuje odstavec 5,
který zní:

„(5) Nemůže-li Státní pozemkový úřad vrátit
kauci podle odstavce 1 nebo 2 nebo její část povinné
osobě, právnické osobě vzniklé podle zvláštního zá-
kona nebo družstvu (dále jen „složitel kauce“) z dů-
vodu, že složitel kauce zanikl bez právního nástupce
nebo se složitele kauce nepodaří zjistit do 2 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení, stane se
kauce podle odstavce 1 nebo 2 nebo její část příjmem
státního rozpočtu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. VI

Nařízení vlády č. 65/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy
státních pozemků pro uskutečňování rozvojových
programů státu, se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I
Změna insolvenčního zákona

V § 412a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění zákona č. 31/2019 Sb., se doplňuje odstavec 6,
který zní:

„(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů
vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před do-
sažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu
3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vznik-
lou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále po-
važuje příslušenství takové pohledávky, smluvní po-
kuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková
pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě
smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele

před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dluž-
níka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze
dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky
podle věty první.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena
a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dluž-
níka po 31. květnu 2019, se ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona postupuje podle zákona č. 182/2006
Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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